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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ศูนย์ไปรษณี ย ์ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
พนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ย ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ มีจาํ นวนทั้งหมด 4,285 คน จากจํานวนศูนย์ที่ให้บริ การทั้งหมด
155 ศูนย์ ซึ่งได้เลือกศึกษากับพนักงานกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ศูนย์ไปรษณี ย ์ หลัก
สี่ จํานวน 120 คน ซึ่งคํานวณได้จากสู ตรของ Yamane โดยการใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน โดยการหาค่า T-test และ One-way ANOVA
โดยผลการวิจยั พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีสถานภาพสมรสมากที่สุด และมีการศึกษา
อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 8,001-15,000 บาท และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไปมากที่สุด ส่ วนระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทํางานทั้ง 8 ด้านอยูใ่ นระดับ
มาก ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ยังพบว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรส่ วนมากเกิดจากการที่พนักงานไม่ค่อยได้รับ
ความเป็ นธรรมในการทํางาน ผลการวิจยั จึงเป็ นประโยชน์ที่สามารถนําไปใช้ประกอบในการพัฒนาองค์กร
ต่อไปในอนาคต
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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งานวิ จ ั ย เรื่ อง “ความพึ ง พอใจในการทํ า งานของพนั ก งานบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จํ า กั ด
ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร” สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียง่ิ ของ
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั ที่ได้ให้ความกรุ ณาให้คาํ แนะนําแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ และชี้แนะแนวทางตลอดการวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบคุณ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกท่าน ที่ได้ประสิ ทธิ์
ประสาทวิชาความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ในการทําวิจยั แก่ขา้ พเจ้าจนเสร็ จสมบูรณ์ พร้อมทั้งขอขอบคุณอาจารย์
เริ งณรงค์ อิสมาแอล ประธานสหภาพไปรษณี ยแ์ ละคุณปัญญา อิสมาแอล หัวหน้าพนักงานไปรษณ์ย ์ ศูนย์
หลักสี่ ที่ได้สละเวลาในการให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือ ในเรื่ องการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็ นกําลังใจให้เสมอมา จน
ทําให้การวิจยั ครั้งนี้สาํ เร็ จมาได้ ขอบคุณเพื่อน ๆ และรุ่ นพี่บณั ฑิตมหาวิทยาลัยทุกคน รวมไปถึงผูม้ ีพระคุณที่
มิได้เอ่ยนาม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนการวิจยั ในครั้งนี้บรรลุผลสําเร็ จ
ประโยชน์อนั ใดที่พึงมีจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ขอมอบแด่ผมู ้ ีพระคุณทุกท่านและหากงานวิจยั
ฉบับนี้มีความผิดพลาดหรื อบกพร่ องประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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1
บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ก้าวเข้าสู่ ยคุ
การบริ หารที่เน้นองค์ความรู ้ องค์กรต่างๆ เผชิ ญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เป็ นเหตุให้
องค์กรต้องเริ่ มหันมาตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องของการบริ หารจัดการ “คน” ในองค์กรมาก
ยิง่ ขึ้น เพื่อสร้างคนให้มีคุณค่า และความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันให้กบั องค์กร ซึ่งในอดีตองค์กร
ส่ วนใหญ่มกั ไม่ได้คาํ นึ งถึงความ สําคัญของการบริ หารทรัพยากรบุคคลว่า มีส่วนช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้ าหมายได้อย่างไร เนื่องจากการทํางานของฝ่ ายบุคคลที่ผา่ นมาเป็ นการทํางานที่เน้นขั้นตอน
กระบวนการ และกฎระเบียบที่ซบั ซ้อน แข็งตัว ไม่ยดื หยุน่ และจ้องจับผิด ไม่สนับสนุนกับทิศทาง
หรื อเป้ าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันกลับจะเป็ นการถ่วงการพัฒนาขององค์กรเสี ยด้วยซํ้าไป
แต่ในปั จจุบนั เกิดการเปลี่ยนแนวความคิดใน “การบริ หารจัดการคน” ให้ตอบสนองต่อองค์กรได้
ซึ่ งเชื่ อว่า คนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่จะนําไปสู่ การพัฒนาผลผลิตและการเรี ยนรู ้ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้องค์กรเกิดความแข็งแกร่ งและความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่ง การบริ หารคนให้สอดคล้อง
กับการบริ หารงานประเภทอื่ นๆ ขององค์กรในลักษณะนี้ ก่ อให้เกิ ดแนวคิดของการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลเชิ งกลยุทธ์ คือ การมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร มีการพัฒนาจูงใจ
และกําหนดทิศทางการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่ เป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
สํา หรั บ องค์ก รนั้น ก็ ต ้อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร
บรรลุผลสําเร็ จ อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ดงั กล่าวนี้ ยงั ไม่เป็ นการเพียงพอที่จะทํา
ให้ท้ งั สองฝ่ ายเกิ ด ความพึ ง พอใจได้ ทั้ง นี้ เพราะว่ า ความต้อ งการของทั้ง สองมี ม ากไปกว่า นั้น
องค์การย่อมอยากได้ผลประโยชน์ต่อการทํางานอย่างสูงสุ ด อยากให้คนทํางานด้วยการเสี ยสละและ
จริ งใจ มีทศั นคติที่ดีต่อองค์การ ขยันขันแข็ง และทุ่มเทเวลาความสามารถให้แก่องค์การอย่างเต็มที่
และประสงค์จะอยูก่ บั องค์การเป็ นเวลานาน ในทํานองเดียวกับคนที่ทาํ งานย่อมอยากได้ค่าจ้างที่สูง
กว่าที่ได้รับในปั จจุบนั อยากได้ความสะดวกสบาย อยากมีเวลาหยุดพักผ่อนโดยไม่ลดค่าจ้าง อยาก
ให้องค์การจัดหาที่พกั และอาหารให้ ซึ่งหากเขาได้รับในสิ่ งที่เขาต้องการเหล่านี้

2
เขาจะมีความพึงพอใจและความสุ ข มีขวัญกําลังใจในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล แต่ความต้องการดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนอง คนก็จะทํางานด้วยความเฉื่ อยชา
พยายามแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ ให้กบั ตนเองเป็ นการชดเชย บางครั้งอาจมีความรุ นแรงถึงขั้น
ทะเลาะวิวาทหรื อนัดหยุดงาน อันเป็ นผลเสี ยต่อทุกฝ่ าย ด้วยเหตุน้ ี องค์การจึงพยายามหาวิธีที่จะให้
คนมี ความพึงพอใจ มี ขวัญและกําลังใจในการทํางานและทํางานให้แ ก่ องค์การ ตามที่ องค์การ
ปรารถนา วิธีการดังกล่าวนี้ องค์การจึงพยายามจัดให้คนงานได้รับการตอบแทนเป็ นพิเศษเป็ นการ
นอกเหนื อไปจากรายได้ปกติ เช่น สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ รักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้ งเสี ยเงิน เป็ น
ต้น วิธีดงั กล่าวนี้ เรี ยกว่า การจัดสวัสดิการ ให้แก่พนักงานนัน่ เอง (ประกาศ งามชมพู, 2531 : 1011) บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ.
2546 โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุน้ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้บริ การด้านรับส่ งไปรษณี ยภัณฑ์ และ
พัสดุภณ
ั ฑ์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ ในยุคปัจจุบนั ประเทศต้องประสบปั ญหาทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ นด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้พนักงานต้องประสบกับปั ญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น
โดยสวัสดิ การนั้นยังเป็ นความต้องการของพนักงาน ผูศ้ ึกษาจึ งให้ความสนใจในการศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร ความพึงพอใจในการทํางานมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นให้กบั พนักงานให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
aaaaaaaa1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล อันประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฎิบตั ิงานและรายได้
สมมติฐานในการศึกษา
1. พนัก งานที่ มี เ พศชายและเพศหญิ ง มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจในด้า นการทํา งานของ
พนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
2. พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
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Aaaaaaa3. พนักงานที่ มี ระดับการศึ กษาต่ างกัน มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจในด้า นการทํา งานของ
พนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
4 พนักงานที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
5. พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฎิบตั ิต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในด้านการทํางาน
ของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
6. พนักงานที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
Aaaaaaaa การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษามุ่งศึกษาตัวแปร ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และรายได้
ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ความพึงพอใจในการทํางานของ
พนั ก งานบริ ษัท ปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ไปรษณี ย ์ศู น ย์ห ลัก สี่ กรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ว ย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความก้าวหน้า และความมัน่ คงในงาน โอกาสในการพัฒนาและใช้
ความสามารถของบุ ค คลความสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน และผูบ้ ัง คับ บัญ ชา เงิ น เดื อ น และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เวลาทํางาน กับชีวิตส่ วนตัว ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานและ
ประชาธิปไตยในการทํางาน
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
จํานวน 4,285 คน จาก 155 ศูนย์ไปรษณี ย ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านเวลา
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2553
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
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2. ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการเสนอผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาและการปรับปรุ งส่ วนต่างๆ ของงานต่อไป
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง
ความรู ้สึกส่ วนบุคคลที่เกิดจากความชอบ
หรื อไม่ ชอบในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 8 ด้าน คือ
1. สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง แสง เสี ยง ห้องนํ้า ห้องอาหาร ชัว่ โมง การ
ทํางาน มีส่วนช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานได้
2. ความก้าวหน้า และความมัน่ คงในงาน หมายถึง ความมัน่ คงในการทํางานได้ทาํ งานตาม
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชา คนที่มีพ้ืนฐานความรู ้
น้อยหรื อขาดความรู ้ยอ่ มเห็นว่าความมัน่ คงในการทํางานมีความสําคัญต่อเขามาก แต่คนที่มีความรู ้
สูงจะรู ้สึกว่าไม่มีความสําคัญมากนัก และในคนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความต้องการความมัน่ คงในการ
ทํางานสู งขึ้น
3.
โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล หมายถึง ลักษณะงานที่ทาํ มี
ความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ถ้าได้ทาํ งานตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพึง
พอใจ และงานสามารถให้ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาขึ้นในอนาคต
4. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา สามารถทําให้ดาํ เนินงานอย่างดีประสิ ทธิภาพ
5. เงินเดือนผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หมายถึง เงินเดือนและเงินบําเหน็จตอบแทนเมื่อ
ออกกจากงานการบริ การด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการอาหาร ที่อยูอ่ าศัย วันหยุด เป็ นต้น
6. เวลาทํางาน กับชี วิตส่ วนตัว หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานเหมาะสม ทางบริ ษทั
มีวนั หยุดพักผ่อนที่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน
7. ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน หมายถึง ความเป็ นประโยชน์ของงานที่ มีต่อ
สังคม
8. ประชาธิ ปไตยในการทํางาน หมายถึง พนักงานในบริ ษทั สามารถมีสิทธิ ออกเสี ยงใน
การทํางานที่เท่าเทียมกัน
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
Ssssssss การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษาได้อาศัยแนวทางการสร้างกรอบแนวคิดจากการศึกษา
เอกสาร ตํารา และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มากําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการศึกษา ดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. สถานภาพ
6. ระยะเวลาที่ทาํ งานกับ
บริ ษทั

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ นู ย์
หลักสี่ กรุ งเทพฯ
1. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. ความก้าวหน้า และความมัน่ คง
ในงาน
3. โอกาสในการพัฒนาและใช้
ความสามารถของบุคคล
4. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
5. เงินเดือนผลประโยชน์ตอบแทน
อื่น
6. เวลาทํางาน กับชีวิตส่ วนตัว
7. ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของ
งาน

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
กรุ งเทพมหานครผูศ้ ึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้เป็ น
แนวทางในการดําเนินการศึกษา ดังนี้
1. ความหมายความพึงพอใจในการปฎิบตั ิงาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฎิบตั ิงาน
3. องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
4. ความรู ้เกี่ยวกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
ประวัติความเป็ นมา วิสยั ทัศน์ และภารกิจ สวัสดิการพนักงาน
5. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
1.1 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ มีผูใ้ ห้ความหมายไว้หลายความหมายแตกต่างกันไปตาม
มุมมองของแต่ละบุคคล โดยนักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ดงั นี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 775) ได้ให้ความหมายของความ พึงพอใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจ
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ (2540 : 98) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าความ
พึงพอใจเป็ นภาวะของความพึงพอใจหรื อภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้นเนื่ องจาก
การประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ ง สิ่ งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กบั สิ่ งที่ได้รับจะเป็ น
รากฐานแห่ งความพอใจและไม่พอใจ
อุทยั พรรณ สุ ดใจ (อ้างใน รัชวลี วรวุฒิ 2548 : 9) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยอาจจะเป็ นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดนั้นเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ

7
ชริ ณี เดชจินดา (อ้างถึงในรัชวลี วรวุฒิ, 2548 : 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู ้สึกพอใจจะเกิ ดขึ้นเมื่อ
ความต้อ งการของบุ ค คลได้รั บ การตอบสนองหรื อ บรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายในระดับ หนึ่ ง ความรู ้ สึ ก
ดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
จากความหมายข้า งต้น ของความพึ ง พอใจ จึ ง สรุ ป ได้ว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง
ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อันเป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ของบุ คคลนั้น ได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่ ง และจะลดลงเมื่ อความต้องการไม่ ได้รับการ
ตอบสนอง
แนวความคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
มี ผูใ้ ห้แ นวความคิ ด ไว้แ ตกต่ างกัน ไปตามมุ มมองของแต่ ละบุ ค คล โดย
นักวิชาการต่างๆได้ให้แนวความคิดของความพึงพอใจ ไว้ต่างกันดังนี้
กิลเมอร์ (Gilmer, 1971 : 252-253) ได้สรุ ปองค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานไว้
10 ประการ คือ
1. ลักษณะงานที่ทาํ มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ถ้าได้ทาํ งาน
ตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพึงพอใจ
2. การบังคับบัญชา มีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจต่อ
งานได้ และการบังคับบัญชาที่ไม่ดีอาจเป็ นสาเหตุอนั ดับหนึ่ งที่ทาํ ให้เกิ ดการขาดงาน และลาออก
จากงานได้ ในเรื่ องนี้พบว่าผูห้ ญิงมีความรู ้สึกไวต่อการบังคับบัญชามากกว่าผูช้ าย
3. ความมัน่ คงในการทํางาน ได้แก่ ความมัน่ คงในการทํางานได้ทาํ งานตามหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ การได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชา คนที่ มีพ้ืนฐานความรู ้ น้อยหรื อขาด
ความรู ้ยอ่ มเห็นว่าความมัน่ คงในการทํางานมีความสําคัญต่อเขามาก แต่คนที่มีความรู ้สูงจะรู ้สึกว่า
ไม่ มีความสําคัญมากนัก และในคนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความต้องการความมัน่ คงในการทํางาน
สูงขึ้น
4. บริ ษทั และการดําเนินงาน ได้แก่ ความพอใจต่อสถานที่ทาํ งาน ชื่อเสี ยงของสถาบันและ
งานดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งพบว่าคนอายุมากจะมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่ องนี้สูงกว่าคนอายุนอ้ ย
5. สภาพการทํางาน ได้แก่ แสง เสี ยง ห้องนํ้า ห้องอาหาร ชัว่ โมงการทํางาน มีส่วนช่วย
ให้เกิ ดความพึงพอใจในการทํางานได้ และสภาพการทํางานมีความสําคัญสําหรับผูห้ ญิงมากกว่า
ผูช้ าย
6. ค่าจ้าง ผูช้ ายเห็นว่าค่าจ้างเป็ นสิ่ งสําคัญมากกว่าผูห้ ญิง และผูท้ ี่ทาํ งานในโรงงานจะเห็น
ว่าค่าจ้างมีความสําคัญต่อเขามากกว่าผูท้ ี่ทาํ งานในสํานักงาน หรื อหน่วยงานของรัฐบาล
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7. ความก้าวหน้าในการทํางาน เช่น การได้เลื่อนตําแหน่ งสู งขึ้น การได้สิ่งตอบแทนจาก
ความสามารถในการทํางานของเขา การไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานย่อมก่อให้เกิดความไม่
ชอบงาน ผูช้ ายมีความต้องการเรื่ องนี้ สูงกว่าผูห้ ญิง และเมื่อมีความต้องการมากขึ้นความต้องการ
เกี่ยวกับเรื่ องนี้จะลดลง
______ 8. ลักษณะทางสังคม ถ้างานใดผูป้ ฏิบตั ิงานทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี ความสุ ขก็จะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
9. การติดต่อสื่ อสาร มีส่วนช่วยให้เกิ ดความพึงพอใจต่อการทํางานได้มากน้อยต่างกัน
การติดต่อสื่ อสารนี้มีความสําคัญมากสําหรับผูท้ ี่มีการศึกษาระดับสูง
10. ผลตอบแทนที่ได้จากการทํางานได้แก่ เงินบําเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงานการ
บริ การด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการอาหาร ที่อยูอ่ าศัย วันหยุด เป็ นต้น
ภิญโญ สาธร (2547 : 43) กล่าวถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไว้วา่ การ
ทํางานจะให้มีความสุ ขหรื อไม่น้ นั ผูบ้ ริ หารมีส่วนสําคัญในการสร้างนํ้าใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาภายใน
สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารไม่ควรละเลย คือ
1. รายได้ เพราะถ้ารายได้ไม่เพียงพอ จะทําให้ไม่มีกาํ ลังใจในการทํางาน
2. สวัสดิการต้องเพียงพอ หมายถึง สภาพที่ทาํ งาน ห้องพักครู ความสะดวก ตลอดจนสิ ทธิ
ต่างๆ ในการดํารงชีวิตหรื อความก้าวหน้า
3. ความภูมิใจในหน่ วยงาน ถ้าโรงเรี ยนมีชื่อเสี ยง ครู ก็มีความภูมิใจในการทํางาน การมี
ส่ วนร่ วมในสังคมทําให้คนมีน้ าํ ใจที่จะทํางานต่อไป
จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุ ปได้ว่า การที่บุคลากรจะเกิดความพึงพอใจใน การทํางาน
มากหรื อน้อย ย่อมขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบสําคัญ คือ ความมัน่ คงในอาชี พ เงินเดื อนหรื อค่าจ้าง
สวัสดิ การหรื อผลประโยชน์ ลักษณะงาน โอกาสความก้าวหน้า สภาพการทํางาน ระเบียบการ
หรื อการควบคุมการบังคับบัญชา และผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเพื่อนร่ วมงาน ทั้งนี้ถา้ หน่วยงานใดมีปัจจัย
ที่เป็ นสิ่ งจูงใจมากบุคลากรก็จะเกิ ดความพึงพอใจมาก ทําให้บุคลากรมี ความรู ้ สึกผูกพันกับงาน
ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานนั้นประสบผลสําเร็ จ
2. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทํางาน
ปภาวดี ดุลยจินดา (2532, อ้างใน ชุลีพร พิมพ์หอม 2551 : 8) กล่าวว่า แนวความคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานมี 2 แนวคิดที่ว่าความพอใจในงานมีต่อการทํางาน และแนวคิดที่ว่า
การทํางานนําสู่ความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการทํางาน การศึกษาที่ Hortorn และนักวิชาการกลุ่ม
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มนุษย์สัมพันธ์ เน้นแนวคิดที่ว่า ความพอใจในงานนําไปสู่ การทํางานที่ดีข้ ึน ซึ่ งส่ งผลไปยังผลผลิต
และกําไรขององค์การในที่สุด Heazberg และคณะมีความคิดเห็นในแนวนี้ เช่นกัน โดยกล่าวถถึง
ปั จจัย 2 ประเภทคือ ปั จจัยที่ทาํ ให้ไม่พอใจ ( dissatisfier or hygiene factor ) และปั จจัยที่ทาํ ให้พอใจ
( satisfier or motivation factor ) และปั จจัยประเภทรวมแรกไปถึงการควบคุม สภาพการทํางานทาง
กายภาพ อัตราค่าจ้างและนโยบายขององค์การปั จจัยที่ 2 เกี่ยวข้องกับงานและบุคคลโดยตรงได้แก่
ความสําเร็ จในงานการเป็ นที่ยอมรับ ความรับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าและลักษณะงาน
Herzberg และคณะ(1959, อ้างถึงใน ชุลีพร พิมพ์หอม 2551 : 8 ) สรุ ปว่า ปั จจัยประเภท
แรกนั้นสามารถป้ องกันความไม่พอใจในงานของคนทํางานได้ แต่ก็ไม่สามารถกระตุน้ หรื อจูงใจให้
คนทํางาน แม้จะเพิ่มปริ มาณสักเพียงใดก็ตาม แต่ปัจจัยประเภทที่ 2 สามารถจูงใจให้คนทํางานดีข้ ึน
ผลสรุ ปของ Herzberg ได้จากการวิจยั รายงานของคนทํางาน มิใช่การวัดปริ มาณของสิ่ งนําออกที่ได้
เมื่อคนทํางานรายงานความรู ้สึกในทางบวกต่อการทํางาน ก็ปรากฎว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดี สังเกตได้ในการทํางานนั้น สําหรับ Herzberg การเพิ่มปั จจัยประเภทที่ 2 จึงมีผลทําให้คนทํางาน
ปฎิ บ ัติ ง านได้ดี ข้ ึ น ทั้ง นี้ เพราะปั จ จัย ดัง กล่ า วสามารถทํา ให้ บุ ค คลสนองความต้อ งการด้า น
ความสําเร็ จในชีวิต ซึ่งเป็ นเป้ าหมายสูงสุ ดของมนุษย์
2. การทํางานนําไปสู่ความพึงพอใจ นักวิชาการกลุ่มมนุษย์สมั พันธ์เน้นแนวคิดที่วา่
ความพอใจมีความสัมพันธ์กบั การปฎิบตั ิงาน แนวคิดนี้ มีผคู ้ ดั ค้านในเวลาถัดมา ได้แก่ Porter และ
Lawler (1968, อ้างถึงใน ชุลีพร พิมพ์หอม 2551: 9 ) ซึ่ งเน้นแนวคิดว่าความพยายามและการทํางาน
ที่บรรลุผลเป็ นที่มาของความพึงพอใจในการทํางาน คือ
2.1 การทํางานที่นาํ มาซึ่ งรางวัลที่เหมาะสม และเป็ นธรรมจะนําไปสู่ ความ
พอใจ
2.2 ความพอใจเมื่อเสริ มด้วยความมีค่าของรางวัลและโอกาสมากน้อยที่จะ
ได้รับรางวัลนั้น จะนําไปสู่ ความพยายามในการทํางาน
2.3 ความพยายามซึ่ งเสริ มด้วยความสามารถและลักษณะงานกับการรับรู ้
ในบทบาทของตนจะนําไปสู่ การทํางานที่บรรลุผล
เพราะฉะนั้นจากแนวคิดสรุ ปได้วา่
1. หากรางวัลที่ได้ไม่เหมาะสมและขาดความเป็ นธรรมคนทํางานจะ ไม่มี
ความพอใจ
2. หากรางวัลที่ได้ไม่มีค่าพอในสายตาของคนทํางาน กับโอกาสที่จะได้รับ
รางวัลมีนอ้ ยความพยายามสําหรับงานชิ้นต่อไปจะไม่เกิดขึ้น
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3. หากคนทํางานไม่รู้ชดั ในบทบาทหน้าที่ของตน อีกทั้งขาดความสามารถ
ความพยายามแต่อย่างเดียวจะไม่ทาํ ให้งานสัมฤทธิ์ผลได้
แนวคิดทั้งสองเป็ นแนวคิดที่สวนทางกัน ยิง่ กว่านั้นความคิดของ Porter และ Lawler ยัง
ได้นาํ ประเด็นเกี่ยวกับรางวัลเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย คือ รางวัลภายใน และรางวัลภายนอก
ที่คนทํางานคาดหวังว่าจะได้รับ
รางวัลภายใน หมายถึง การที่ความสําเร็ จของผลงาน ทําให้คนทํางานได้รับการยอมรับ
ว่าสามารถทํางานที่ทา้ ทายได้บรรลุผลได้ หรื ออีกนัยหนึ่ งหมายถึงความภาคภูมิใจ ความชื่นชมใน
ความสามารถส่ วนตัวบุคคลเอง
รางวัลภายนอก หมายถึง รางวัลที่องค์การจัดสรรให้ ซึ่ งหมายถึงค่าจ้าง การเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหน่ง หรื อการจัดสรรสัญลักษณ์ทางสถานภาพให้เป็ น เป็ นต้น
เมื่ อคนที่ ทาํ งานรั บรู ้ ว่าการทํางานที่ ได้รับมอบหมายสําเร็ จผล จะนํามาซึ่ งรางวัลมั้ง
ภายในและภายนอกที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับงาน เขามีความพอใจในงานระดับสู ง กระนั้นตาม
มีขอ้ สังเกตว่ารางวัลภายนอกนั้น มักเกี่ ยวข้องกับการทํางานน้อยกว่ารางวัลภายในเพราะรางวัล
ภายนอกจัด สรรโดยองค์ก ารแต่รางวัลภายในนั้นอาจเรี ยกได้ว่า เป็ นความรู ้ สึก ที่ อยุ่ภายใต้การ
ควบคุมของตัวบุคคลเอง
ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
มีนกั วิชาการ นักทฤษฎีหลายคนได้คิดค้นทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการ
จูงใจอันมีผลเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของมนุษย์ไว้แล้ว แต่ทฤษฎีที่เด่นชัดและทีชื่อเสี ยงที่บุคคล
ทัว่ ไปมักอ้างอิงและนําไปปรับใช้อยุเ่ สมอมี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีลาํ ดับความต้องการของมนุษย์ ของ
Abraham H Maslow ทฤษฎีแรงจูงใจของ Douglas M.Megregor และทฤษฎี 2 องค์ประกอบของ
Frederick Herzberg ดังมีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow’ s Hierarchy of need)
ทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow 1943, อ้างถึงในชุลีพร พิมพ์หอม 2551 : 10 ) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจโดยให้ขอ้ เสนอแนะว่าความต้องการของมนุษย์เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการ
จูงใจ เขาเชื่ อว่าพฤติกรรมที่มนุ ษย์แสดงออกมานั้น เกิ ดจากความต้องการของมนุ ษย์และมี ความ
ต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุ ด ซึ่ งความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของ
มนุ ษย์อีกต่อไป ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ นสิ่ งจูงใจของมนุ ษย์ ซึ่ งความ
ต้องการของมนุ ษย์จะมีลกั ษณะเป็ นลําดับขั้นจากตํ่าไปหาสู งตามลําดับขั้นของความสําคัญ เมื่อความ
ต้องการในลําดับขั้นตํ่าได้รั บการตอบสนองแล้ว มนุ ษย์ก็ จะมี ความต้องการในขั้นที่ สู งขึ้ นไป
ตามลําดับ มาสโลว์ได้จดั ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์เป็ น 5 ระดับ คือ
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1. มีความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อ
การอยูร่ อดของมนุษย์ เช่น อาหาร นํ้าดื่ม อากาศ เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการทางร่ างกายได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นต่อไป คือ ความต้องการความปลอดภัยซึ่ งรวมถึงความต้องการ
ความมัน่ คงด้วย เช่น ความปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ความ
มัน่ คงในอาชีพ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ
3. ความต้องการทางสังคมและความรัก (Belongingness and love Needs) เมื่อความ
ต้องการของร่ างกายและความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นต่อไป คือ ความ
ต้องการทางสังคมและความรัก ความต้องการดังกล่าว ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกใน
องค์กรหรื อสังคม ความต้องการในสังคมยอมรับในความสําคัญของตน ความต้องการมิตรภาพ ความ
ต้องการได้ความรักจากบุคคลอื่น
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการทางสังคมและความรักได้รับ
การตอบสนองแล้วความต้องการขั้นต่อไป คือ ความต้องการการยกย่อง หมายถึง ความต้องการให้มี
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความรู ้ความสามารถ มีความสําเร็ จรวมทั้งได้รับตําแหน่งสู งขึ้น ซึ่ งจะทําให้
ได้รับการยกย่องนับถือ ได้รับการสรรเสริ ญเกียรติ มีชื่อเสี ยงในสังคม
5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) ความต้องการนี้ เป็ นความ
ต้องการขั้นสู งสุ ดของมนุ ษย์หลังจากที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นตอนต่างๆแล้ว เป็ น
ความต้องการที่จะพยายามให้เกิดความสําเร็ จในทุกด้านตามความรู ้สึกนึกคิดของตนเอง
จากทฤษฎี ลาํ ดับขั้นความต้องการของ Maslow ดังกล่าวสรุ ปได้ว่า ความต้องการขั้น
พื้นฐานของมนุษย์กค็ ือ ความต้องการทางร่ างกายเป็ นรู ปธรรม และจับต้องได้เป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ความ
ต้องการปั จจัย 4 คือ อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่อยู่อาศัยและยารั กษาโรค ความต้องการขับถ่ายพักผ่อน
ความต้องการทั้งเพศ ฯลฯ เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ก็อยากได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในระดับสู งกว่าคือความต้องการทางด้านจิ ตใจและความต้องการทางด้าน
สังคม ซึ่ งเป็ นนามธรรม เป็ นเรื่ องของจิตใจที่ไม่มีตวั ตน จับต้องสัมผัสไม่ได้ เช่น ความต้องการความ
มัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมัน่ คงในงาน เกียรติยศชื่อเสี ยง การได้รับการยอมรับนับถือ
จากบุคคลอื่น จนถึงความต้องการของ Maslow ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจก็คือถ้าความต้องการของ
มนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจจะทําให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ(ชุลีพร พิมพ์
หอม 2551 : 11 )
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ทฤษฎี แรงจูงใจ ของ McGregor
ดักกลาส แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960, อ้างอิงในชุลีพร พิมพ์หอม 2551
: 11 ) เป็ นผูห้ นึ่งซึ่งสนับสนุนแนวคิดของ Maslow ในหนังสื อเรื่ อง The Human Side of Enterprise
McGregor ได้แบ่งนักบริ หารออกเป็ น 2 แบบตามสมมติฐานที่นักบริ หารใช้ในการควบคุมการ
ทํางานคือ นักบริ หารที่มองโลกในแง่ดี เรี ยกว่า ทฤษฎี Y และนักบริ หารที่มองคนในแง่ร้ายเรี ยกว่า
ทฤษฎี X McGregor กล่าวว่านักบริ หารสมัยใหม่ตอ้ งใจกว้าง และเห็นความสําคัญของคน เพราะ
โดยธรรมชาติ ของมนุ ษย์เป็ นที่มีความรั บผิดชอบและรู ้ จกั ควบคุมตนเองในการทํางาน รั กอิสระ
ต้องการประสบความสําเร็ จและมีชื่อเสี ยง สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้คนพยายามทํางานให้กบั องค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร การตอบสนองความต้องการตามแนวคิดของ
Maslow จะช่วยให้คนทํางานได้มีประสิ ทธิ ภาพเละมีความพึงพอใจกับการทํางาน การที่คนบางคน
เป็ นคนเฉื่ อยชาหรื อหลบหลีกงานนั้นเพราะวิธีการจัดการที่ไม่ถูกต้องมากกว่าเป็ นเพราะความเกียจ
คร้ านของมนุ ษย์ ถ้าฝ่ ายบริ หารตระหนักถึ งความดี และความสามารถของตน ก็จะต้องพยายาม
ตอบสนองความต้องการขั้นสู งมนุษย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ท้ งั สองฝ่ ายคนงานและฝ่ ายจัดการ
ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory)
เฟรดเดอริ ค เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg, 1959 อ้างอิงใน ชุลีพร พิมพ์หอม 2551)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน สรุ ปว่ามีปัจจัยสําคัญ 2 ประการ
ที่สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน คือ ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัยที่
จูงใจให้คนรักงานเกิดความพึงพอใจในงานที่ทาํ ทําให้บุคคล หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย
1. ความสําเร็ จในการทํางาน (Achievement)
2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
3. ลักษณะของงานที่ทาํ (Work-Itself)
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
5. ความก้าวหน้า (Advancement)
6. การมีโอกาสเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงาน (Possibility of Growth)
ปั จจัยสุ ขภาพอนามัย หรื อปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่จะคํ้าจุนให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานมีตลอดเวลา แต่ไม่เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้บุคคลหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานกระตือรื อร้นในการทํางานมากขึ้น
ถ้าไม่ มี หรื อมี ในลักษณะที่ ไม่ สนองความต้องการของบุ คคลในองค์กรจะเกิ ดความไม่ ชอบงาน
เกิดความไม่พอใจในการทํางาน ประกอบด้วย
1. นโยบายและการบริ หารงาน (Company Policy and Administration)
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2. การควบคุมบังคับบัญชา (Supervision- Technical)
3. สภาพการทํางาน (Working Condition)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation)
5. เงินเดือน (Salary)
6. สถานภาพ (Status)
7. ความมัน่ คงในงาน (Job Security)
8. ชีวิตส่ วนตัว (Factor in Personal Life)
การจูงใจเพื่อให้พนักงานทํางานอยูใ่ นระดับสู งโดยการนําทฤษฎี Herzberg มาใช้จะต้องดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1. สร้างความพอใจ ในขณะทํางานให้แก่พนักงานทุกคน ด้วยปั จจัยความต้องการพื้นฐาน
อย่างพอเพียง เช่น จ่ายค่าจ้างในอัตราที่ยตุ ิธรรม เหมาะสม
2. จะต้องป้ องกัน ไม่ให้บุคคลากรเกิดความรู ้สึกไม่พอใจในการทํางาน มีทศั นคติไม่ดีต่อ
องค์กร จัดระบบการสื่ อสารให้ดีที่สุด สามารถสื่ อสารได้ทวั่ ถึง มีลกั ษณะสองทาง (Two Ways) คือ
ผูบ้ ริ หารถึงพนักงาน และพนักงานก็ติดต่อถึงผูบ้ ริ หารได้
3. สร้างขวัญกําลังใจ ในการทํางาน มีหลักประกันดี รู ้สึกมัน่ คง ปลอดภัย ค่าตอบแทนดี
สภาพของงานดี
4. ให้โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ สําหรับผูม้ ีผลงานดี ผูบ้ ริ หารยุติธรรม มีการวางแผน
มีโครงการ มีกรอบอัตรากําลัง
นอกจากนี้ Herzberg ได้ท าํ การศึ กษา การตอบสนองความต้องการของพนักงานและ
ผลของแรงจูงใจอันเกิดจากการตอบสนองนั้นๆ ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
1. ปั จจัยที่เกี่ยวกับงานมักจะเป็ นสาเหตุของความพอใจในการทํางาน (Job satisfaction)
ปั จจัยเหล่ านี้ ได้แก่ ความสําเร็ จในการทํางาน การรั บรู ้ ในผลงานที่ ดี ความรั บผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าอันเกิดจากงาน
2. ปั จจัยที่เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมของงาน มักจะเป็ นสาเหตุของความไม่พอใจในการทํางาน
(Job dissatisfaction) ปั จจัยเหล่ านี้ ได้แก่ นโยบายและการบริ หารขององค์การ การบังคับบัญชา
เงินเดือน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสภาพการทํางาน
3. ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุแห่ งความพอใจในการทํางานเรี ยกว่า “สิ่ งจูงใจ” (Motivators) เพราะ
ถ้าเป็ นไปในทางบวกก็จะทําให้ความต้องการความสําเร็ จในชีวิตได้รับการตอบสนอง สําหรับปั จจัยที่
เป็ นสาเหตุแห่ งความไม่พอใจในการทํางานนั้น เรี ยกได้ว่าเป็ น “ ปั จจัยรักษาสุ ขลักษณะของจิต ”
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(Hygiene Factors) เพราะถ้าเป็ นไปในทางบวกก็จะเป็ นปั จจัยที่รักษาสภาพพฤติกรรมไว้และช่วย
ป้ องกันไม่ให้บุคคลรู ้สึกเบื่อหน่ายงานง่าย
กล่าวโดยสรุ ปคือ จากการวิจยั ของ เฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg) เกี่ยวกับปั จจัยสุ ขอนามัย
หรื อ ปั จ จัย คํ้า จุ น หากผู บ้ ริ ห ารได้นํา ปั จ จัย ต่ า งๆ ดัง กล่ า วข้า งต้น มาสนองความต้อ งการของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรแล้ว จะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจในงาน แต่หากกระตุน้ หรื อสร้าง
แรงจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทํางานให้กบั องค์กรอย่างเต็มความรู ้ความสามารถจะต้องใช้ปัจจัยจูงใจ
ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุนนับได้วา่ ได้รับความสนใจและเป็ นรู ้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
ดังที่ลมั และเนย์เลอร์ (Blum and Naylor 1968, อ้างอิงใน ชุลีพร พิมพ์หอม 2551: 12) ให้ความเห็น
ว่าไม่มีทฤษฎีใดที่เกี่ยวข้องกับ “ความพึงพอใจในการทํางาน” ที่ได้รับความสนใจมากเท่ากับทฤษฎี
สองปั จจัยดังกล่าว ผลการศึกษาชี้วา่ องค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานนั้นมี
สองประการดังนี้ (ชุลีพร พิมพ์หอม 2551 : 12)
1. ปั จจัยจูงใจเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับความสําเร็จในหน้าที่การงาน มีอยู่ 5 ประการ ได้แก่
1.1 ความสําเร็ จของงาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการทํางาน
และประสบความสําเร็ จ สามารถแก้ปัญหาและป้ องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น และเป็ นการแสดงที่
ส่ งผลงานของบุคคลได้
1.2 การได้รับความยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลได้รับการยอมรับ
นับถือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นเรื่ องการยกย่อง ชมเชย การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง ได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น
1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง ความรู ้สึกที่ดี ไม่ดี ของบุคคลที่มีต่อ
ลักษณะของงาน
1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่กิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบใหม่ๆ และมีอาํ นาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
1.5 ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะ
หรื อตําแหน่งของบุคคลในองค์กรในทางสูงขึ้น
การจูงใจ เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐาน ลูธานธ์ (Luthans,1992 อ้างถึงใน
ชุลีพร พิมพ์หอม 2551: 13) อธิบายว่า การจูงใจมาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า mover แปลว่า to move
กระบวนการในการจูงใจเริ่ มต้นจากบุคคลมีความต้องการซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างสภาพที่
เป็ นอยูส่ ภาพที่ควรจะเป็ นทั้งทางกายภาพ และจิตใจของบุคคล ความต้องการทําให้บุคคลมุ่งขับให้
บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมที่จะสนองความต้องการของตน ผลจากแรงขับทําให้บุคคลมุ่งแสวงหา
สิ่ งจูงใจที่จะลดแรงขับและสิ่ งที่ตอ้ งการ จะเห็นว่าการจูงใจมีความสําคัญมากต่อการปฎิบตั ิงาน
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ผูบ้ ริ หารองค์กรจึงมีภาระงานสําคัญในการบริ หารบุคลากรคือ การศึกษาความต้องการของบุคลากร
เพื่อที่จะได้ปรับทิศทางแรงขับและกําหนดสิ่ งจูงใจให้บุคลากรมีการปฎิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางที่
เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. ปั จจัยคํ้าจุน เป็ นปั จจัยที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมในการทํางานมี 11 ประการ ได้แก่
2.1 เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน หรื อ ความพึงพอใจ
หรื อความไม่พึงพอใจต่อเงินเดือนที่ได้รับ
2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึงการที่บุคคลได้รับ
สิ่ งใหม่ๆเพื่อเป็ นการเพิ่มพูนทักษะที่จะช่วยเอื้อต่อวิชาชีพของเขา
2.3 ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หมายถึง การติดต่อสื่ อสารทั้งทาง
กิริยาและวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง ปัจจัยต่างๆที่ทาํ ให้บุคคลเกิดความรู ้สึก
ต่องาน เช่น การมีรถประจําตําแหน่ง การมีเลขานุการ การใช้อภิสิทธิต่างๆ
2.5 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน หมายถึง ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคคลกับเพื่อนร่ วมงานในองค์กร
2.6 ความสัมพันธ์ผบู ้ งั คับบัญชา หมายถึง การติดต่อสื่ อสารในลักษณะ
คล้ายคลึงกับความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แต่เป็ นไปในลักษณะผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ความ
เคารพผูบ้ งั คับบัญชา
2.7 นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั หมายถึง การจําแนกบทบาท
อํานาจหน้าที่ และกําหนดนโยบายโดยเด่นชัดเพื่อให้บุคคลดําเนินงานได้ถูกต้อง
2.8 สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพในสถานที่ทาํ งานอัน
ได้แก่ลกั ษณะสภาพแวดล้อม ชัว่ โมงการทํางาน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่ องมืออํานวยความ
สะดวกต่างๆ
2.9 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว หมายถึง สถานการณ์ของงานบางประการที่
ส่ งผลต่อชีวิตส่ วนตัว เช่น การย้ายที่ทาํ งานใหม่ให้ตอ้ งเดินทางไกล ครอบครัวพบกับความลําบาก
และเกิดความกังวลใจ
2.10 ความมัน่ คงในการทํางาน หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มัน่ คงของงานหรื อความมัน่ คงขององค์การ
2.11 วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู ้ความสามารถของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการบริ หารงาน ความยุติธรรมในการบริ หารงาน ความเต็มใจของผูบ้ งั คับบัญชา
ในการนิเทศงานแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
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3. องค์ ประกอบของคุณภาพชีวติ การทํางาน
(Walton 1973: 12 – 16 อ้างถึงใน ภูษณิ ศา เมธาธรรมสาร 2548 : 19-20) เป็ นบุคคลหนึ่ง
ที่ได้ทาํ การศึกษา เรื่ อง คุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างจริ งจัง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของ
บุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เน้นแนวทางความเป็ นมนุ ษย์ (humanistic) ศึกษาสภาพแวดล้อมตัว
บุคคลและสังคมที่ส่งผลทําให้การทํางานประสบความสําเร็ จ ผลผลิตที่ได้รับตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน โดย Walton ได้ช้ ีให้เห็นถึงปั จจัยที่มีผลต่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นว่าประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ อยู่ 8 ประการ ดังนี้
1. การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair
compensation) คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานนั้น จะต้องมีความเพียงพอในการดํารงชีวิต
ตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สําหรับค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็
เกิ ด จากการเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนจากการทํา งานในตํา แหน่ ง หน้าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบที่
คล้ายคลึงกัน หรื อเปรี ยบเทียบจากผลการปฏิบตั ิงานที่เท่าเทียมกัน
2. สภาพการทํางานที่คาํ นึ งถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (safe and healthy
working condition) ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ควรอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ทั้งต่อร่ างกายและการทํางาน
ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสี ยง
การรบกวนทางสายตา
3. ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน (growth and security) ควรให้ความสนใจการ
ให้พนักงานได้รักษาหรื อเพิ่มความสามารถในการทํางานของเขามากกว่าที่จะคอยเป็ นผูน้ าํ ให้เขาทํา
ตาม จะต้องมีการมอบหมายงานใหม่หรื องานที่ตอ้ งใช้ความรู ้และทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
จะต้องเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาภายในองค์การ ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย
4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) คือ
โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบตั ิงานตามทักษะและความรู ้
ที่มี ซึ่งจะทําให้พนักงานรู ้สึกว่าตนมีคุณค่าและรู ้สึกท้าทายในการทํางาน ได้ใช้ความสามารถในการ
ทํางานเต็มที่ รวมทั้งความรู ้สึกว่ามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
5. การบูรณาการทางสังคม หรื อ การทํางานร่ วมกัน (social integration) คือ การที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการยอมรับ และร่ วมมือกันทํางานจากกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน รู ้สึกว่า
ตนเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน มีการเปิ ดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ไม่มีการ
แบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่งกันและกัน
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6. ประชาธิ ปไตยในองค์การ (constitutionalism) คือ พนักงานมีสิทธิ อะไรบ้างและจะ
ปกป้ องสิ ทธิของตนเองได้อย่างไร ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรมขององค์การนั้นๆ ว่ามีความเคารพใน
สิ ทธิ ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด ยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการให้
ผลตอบแทนที่ ยุติธรรมแก่ พ นัก งาน
และมี ก ารจัด เตรี ย มงานให้เ กิ ด ความเหมาะสมและมี
ความสัมพันธ์กนั
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว (total life space) คือ บุคคลจะต้องจัดความ
สมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิต โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง
ซึ่งจะต้องมีสดั ส่ วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความก้าวหน้า
ในอาชีพ
8. ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม (social relevance) คือ การที่พนักงานมี
ความรู ้สึกว่า กิจกรรมหรื องานที่ทาํ นั้นเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
องค์การของตนได้ทาํ ประโยชน์ให้สังคม เป็ นการเพิ่มคุณค่าความสําคัญของอาชี พและเกิ ด
ความรู ้สึกภูมิใจในองค์การของตนเอง ตัวอย่างเช่น ความรู ้สึกของพนักงานที่รับรู ้ว่าหน่วยงานของตนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการผลิต การกําจัดของเสี ย วิธีการด้านการตลาด การฝึ กปฏิบตั ิงาน
และการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ดา้ นการเมืองและอื่น ๆ
3. ความรู้ เกีย่ วกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
3.1 ประวัติความเป็ นมา
ในปี พ.ศ. 2423 เจ้าหมื่นเสมอใจราช หัวหมื่นมหาดเล็กเวรสิ ทธิ์ ได้ทาํ
หนังสื อกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายคําแนะนําให้เปิ ดบริ การ
ไปรษณี ยข์ ้ ึนใน ประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริ
เห็นชอบ จึงทรงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ าภาณุ รังษี สว่างวงศ์กรมหลวงภาณุ พนั ธุ
วงศ์วรเดช ผูท้ รงมี ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดส่ งหนังสื อพิมพ์รายวัน “ ข่าวราชการ ” ดํารง
ตําแหน่งผูส้ าํ เร็ จราชการกรมไปรษณี ย ์ เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ า ภาณุ รังษีสว่างวงศ์ฯ ได้
ทรงวางโครงการและ เตรี ยมการไว้พร้อมที่จะเปิ ดบริ การไปรษณี ยไ์ ด้แล้ว ก็ได้ประกาศเปิ ดรับฝาก
ส่ งจดหมายหรื อหนังสื อ เป็ นการทดลองในเขตพระนครและธนบุรีข้ ึนเมื่อ วันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ.
2426 มีที่ทาํ การตั้งอยู่ ณ ตึกใหญ่ริมแม่น้ าํ เจ้าพระยาตอนปากคลองโอ่งอ่าง ด้านทิศเหนื อ (ปั จจุบนั
ถูกรื้ อเพื่อใช้ที่สร้าง สะพานคู่ขนานกับสะพานพุทธ) ที่ทาํ การแห่ งแรกนี้ ใช้เป็ น ที่ทาํ การไปรษณี ย ์
สําหรับจังหวัดพระนคร ด้วยเรี ยกกันว่า “ ไปรษณี ยาคาร ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 เสนาบดีกระทรวง
โยธาธิการกราบบังคมทูลเสนอความเห็นว่าราชการ ของกรมไปรษณี ยแ์ ละราชการของกรมโทรเลข
ซึ่ งตั้ง ขึ้น ก่ อนกรมไปรษณี ย แ์ ล้ว นั้น เป็ นงานในด้านสื่ อสารด้ว ยกัน ควรรวมเป็ นหน่ ว ยราชการ
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เดียวกันเสี ยเพื่อความสะดวกแก่ การดําเนินงาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็น
เป็ นสมควรจึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ
ให้รวมหน่ ว ยงานทั้ง สองเข้า ด้ว ยกัน เรี ย กว่า “
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข ” ซึ่ งต่อมาได้ยา้ ยไปใช้อาคารและที่ดินริ มถนนเจริ ญกรุ งเป็ นที่ทาํ การและ
เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า“ ที่ทาํ การไปรษณี ยก์ ลาง” การไปรษณี ยเ์ ป็ นบริ การสาธารณะจําเป็ นต้องมี
ระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้บริ การและ เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนิ นบริ การทราบและถือปฏิบตั ิเมื่อ
เปิ ดการไปรษณี ยโ์ ทรเลขได้ประมาณ 2 ปี แล้ว รัฐบาลจึงได้ตรากฏหมายขึ้นใน ปี พ.ศ. 2428 เรี ยกว่า
“ พระราชบัญญัติการไปรษณี ยไ์ ทย จุลศักราช 1248 ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ได้ออกพระราช
กําหนดไปรษณี ย ์ ร.ศ.116 ยกเลิก พระราชบัญญัติฉบับแรกและใช้พระราชกําหนดนี้ ตลอดมา
จนกระทัง่ ปรับปรุ งใหม่ออกเป็ น “ พระราชบัญญัติไปรษณี ย ์ พุทธศักราช 2477 ” มีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงเศรษฐการเป็ น ผูร้ ักษาตามพระราชบัญญัติ ( ปั จจุบนั รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นผูร้ ักษาการ ตามพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยงั คงมีผล
ใช้บงั คับอยู่ )
เมื่ อ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2520 ได้มี ก ารจัด ตั้ง “การสื่ อ สารแห่ ง ประเทศไทย
(กสท.)” ตามพระราชบัญญัติก ารสื่ อสารแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรั บมอบกิ จ การด้า น
ปฏิบตั ิการทั้งหมด รวมถึงการให้บริ การไปรษณี ยจ์ ากกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขมาดําเนิ นการ โดยมี
สถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ใช้สถานที่ปฏิบตั ิงาน ณ ที่ทาํ การไปรษณี ยก์ ลาง ต่อมาสํานักงานใหญ่ยา้ ย
มาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่ ง กสท. ได้ปรั บปรุ ง และพัฒนาบริ การให้เจริ ญก้าวหน้ามาโดยตลอด
จนเป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ชั้ น นํา ที่ ยิ่ ง ใหญ่ มี ศ ัก ยภาพเครื อข่ า ย ระบบ และคุ ณ ภาพบริ การระดับ
มาตรฐานสากล
จากนโยบายรัฐบาลที่ตอ้ งการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ให้ เ ที ย บเท่ า ภาคเอกชน ซึ่ ง กสท. เป็ นหนึ่ งในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ต ้อ งดํา เนิ น การตามนโยบาย
ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรี มีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บท
พัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็ น 2 บริ ษทั
คือ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียน
จัดตั้งเป็ นบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2546 บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด (ปณท.) ยังคงสถานะเป็ น
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตั้งอยู่ที่ อาคารสํานักงานใหญ่
ปณท. ถนนแจ้งวัฒนะ โดยปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ ปรับปรุ งบริ การและการให้บริ การไปรษณี ยแ์ ก่
ประชาชนทัว่ ไปและพัฒนาการให้บริ การเชิ งธุ รกิจ เพื่อให้ ปณท. ก้าวไกล ทันสมัย ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป
3.2 วิสัยทัศน์ และภารกิจ
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วิสัยทัศน์ (Vision) เป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจไปรษณี ย ์ ด้วยเครื อข่ายที่มีคุณภาพ กว้างไกล ใกล้ชิดคนไทย
และเชื่อถือได้มากที่สุด
ภารกิจ (Mission)
1. ให้บริ การไปรษณี ยแ์ ละบริ การการเงินที่มีประสิ ทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทว่ั ประเทศ
2. ขยายขอบเขตของบริ การไปสู่ กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น
3. ขยายขอบเขตการให้บริ การสู่บริ การในลักษณะหรื อรู ปแบบใหม่ๆ
4. พัฒนาบริ การและการบริ หารงานของ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด โดยใช้ ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อให้บริ การที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และแสวงหาโอกาสในการดําเนิ นธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อให้เกิ ดการบริ หารจัดการที่ดีในองค์กรทุกระดับ มีความโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
3. เพื่อวางรากฐานการพัฒนาองค์กรในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ให้สามารถดําเนินธุรกิจ
ภายใต้ภาวะการแข่งขันได้อย่างมัน่ คง โดยพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรี ยนรู ้และทํางานในรู ปแบบ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.4 นโยบาย (Policies) ด้านการให้บริ การ ให้บริ การไปรษณี ยแ์ ละธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ต่อเนื่อง ที่มีคุณภาพดี รวดเร็ ว ตรงเวลา ในอัตราค่าบริ การเหมาะสม
1. ด้านการตลาด มุ่งเน้นการตลาดเชิงรุ กเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทุกระดับ
2. ด้านการเงินและการลงทุน ดําเนิ นการให้พ่ ึงตนเองได้ในด้านการเงินและสามารถ
ลงทุนขยายงานต่อไปในอนาคต
3. ด้านบุคลากร บริ หารบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพและส่ งเสริ มให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
4. ด้านการบริ หารและการจัดการ พัฒนาการบริ หารจัดการให้เอื้อประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานในเชิงธุรกิจ
3.5 สวัสดิการพนักงาน
คํา ว่ า สวัส ดิ ก ารพนั ก งาน หมายถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งานอัน พึ ง มี พึ ง ได้ที่
หน่วยงานของรัฐได้จดั ทําข้อตกลงตามสัญญาว่าจ้างพนักงาน เช่น
1. เบิกค่ารักษาพยาบาลของตัวเองและครอบครัว
2. เงินโบนัสประจําปี
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3. เงินค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พกั ค่าเช่าบ้าน
4. เงินสงเคราะห์บุตร ทางด้านการศึกษาของบุตร
5. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงาน และครอบครัว
6. เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มีการจ่ายเงินปันผล
7. สมาคม หรื อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ให้
ความช่วยเหลือพนักงานกรณี เกิดภัยพิบตั ิต่างๆ
4. ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชุลีพร พิมพ์หอม (2551 : บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฎิบตั ิงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจบั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ มี ต าํ แหน่ ง เป็ นพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย เเละเป็ นเพศหญิ ง ซึ่ งมี อ ายุร ะหว่ า ง 26-30 ปี
สถานภาพโสด มีภูมิลาํ เนาสถานที่เดียวกับที่ทาํ งานมีคุณวุฒิการศึกษาอยุใ่ นระดับปริ ญญาตรี สังกัด
คณะวิชา และมีเงินเดือนที่ได้รับระหว่าง 12,001 บาท – 16,0001บาท และพบว่าบุคลากรที่มี
ตําแหน่ง เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาํ เนา คุณวุฒิ การศึกษา หน่วยงานที่สังกัด และเงินเดือนที่ได้รับ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฎิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
ปกครอง ทองเนื้ อแข็ง (2544, อ้างอิงใน ชุลีพร พิมพ์หอม 2551 : 14)ได้ศึกษาเรื่ องความ
พึงพอใจในปฎิบตั ิงานของพนักงานดับไฟป่ าจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานดับไฟป่ า
จัง หวัด ชุ ม พรมี ค วามพึ ง พอใจในการปฎิ บ ัติ ง านอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งสู ง สถานภาพสมรส มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฎิบตั ิงานของพนักงานดับไฟป่ าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
มนตรี จุณณวัตน์ (2542, อ้างอิงใน ชุลีพร พิมพ์หอม 2551 : 14) ได้วิจยั เรื่ องความพอใจ
ในการปฎิ บ ัติ ง านของครู โรงเรี ยนเอกชนอาชี ว ศึ ก ษา สั ง กัด คณะกรรมการศึ ก ษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร กลุ่ม 4 ธนบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยครู อาจารย์จาํ นวน 264
คน จากโรงเรี ยนเอกชนอาชีวศึกษา สังกัดคระกรรมการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร เขต 4 ธนบุรี
เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฎิ บตั ิงานด้านปั จจัยคํ้าจุนและปั จจัย
เสริ มสร้างแรง จํานวน 51 ข้อ ผลการวิจยั พบว่า ในด้านปั จจัยคํ้าจุน ครู อาจารย์ในโรงเรี ยนเอกชน
อาชีวศึกษา มีความพอใจในการปฎิบตั ิงานในภาพรวมอยุร่ ะดับปานกลาง และมีความพึงพอใจมาก
ในเรื่ อง ปฎิบตั ิตามหน้าที่นโยบายของโรงเรี ยน การส่ งเสริ มให้ผรู ้ ่ วมงานทํางานด้วยความสามัคคี
การยอมรั บนับถื อจากเพื่อนครู ในโรงเรี ยนและทํางานได้ดี การใช้วิชาความรู ้ ที่ได้ศึกษามาช่ วย
แก้ปัญหาในการปฎิ บตั ิ งาน สมาชิ กในครอบครั วมีความพอใจในหน้าที่การงาน ความพอใจต่อ
ผลงานตนเอง ผลงานสอดคล้องกับนโยบายและวัถตุประสงค์ของโรงเรี ยน มีความภาคภูมิใจที่ได้
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ทํางานในโรงเรี ยนนี้ และ การยอมรับนับถือจากบุคคลทัว่ ไป ในด้านปั จจัยเสริ มแรงนั้น ครู อาจารย์
มีความพึงพอใจในการปฎิ บตั ิงานในภาพรวมอยุ่ในระดับปานกลางและระดับมาก ในด้านที่ตอ้ ง
อาศัยเทคนิ คและความรู ้ ที่ทนั สมัยในการปฎิ บตั ิงาน การมีส่วนร่ วมช่ วยงานให้งานของโรงเรี ยน
ประสบความสําเร็ จ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
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การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในด้านสวัสดิการของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษามีวิธีการศึกษาตามลําดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. การสร้างและการทดสอบเครื่ องมือ
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด จํานวน
4,285 คน จาก 155 ศูนย์ไปรษณี ย ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ พนั ก งานบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จํา กั ด ศู น ย์ ไ ปรษณี ย์ ห ลั ก สี่
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 120 คน สุ่ มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลัก
สี่ มีจาํ นวนพนักงานมากที่สุดส่ วนศูนย์ไปรษณี ยอ์ ื่นมีจาํ นวนพนักงานน้อยและสะดวกต่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการจากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน
และรายได้
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ความก้าวหน้า และความมัน่ คงในงาน โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล
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ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เวลา
ทํางาน กับชี วิตส่ วนตัว ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานประชาธิ ปไตยในการทํางานเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating scale) มี 13 ข้อโดยมีการกําหนดระดับให้เลือกตอบ 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคริ์ ท
(Likert’s Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี้เกณฑ์ในการให้คะแนนข้อคําถาม
มากที่สุด
มีค่าเท่ากับ 5
มาก
มีค่าเท่ากับ 4
ปานกลาง
มีค่าเท่ากับ 3
น้อย
มีค่าเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ 1
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็ นด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร
3. การสร้ างและการทดสอบเครื่องมือ
ขั้นตอนในการสร้างและการทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดงั นี้
1. ศึกษาเอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้อง
2. ได้นาํ ตัวชี้วดั ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดของ Walton จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์
เป็ นตัวชี้วดั และนํามาสร้างข้อคําถามในแบบสอบถามทั้ง 8 ด้าน
3. นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องใน ด้านโครงสร้างและภาษา พร้อมกับรับทราบข้อเสนอแนะ แล้วนํามาปรับปรุ งให้
เหมาะสม

4. วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ศูนย์
ไปรษณี ย ์ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 120 ฉบับ และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาเพื่อทําการวิเคราะห์จาํ นวน 120 ฉบับ
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้ว ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วมาลงรหัส
2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วมาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปและใช้ค่า
ทางสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานและรายได้ วิเคราะห์โดยการหาความถี่(Frequency)
และค่าร้อยละ (percentage) นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean: Χ )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์
ในการแปลผลของ Best (1970: 297) ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ไปรษณี ย ์ศู น ย์ห ลัก สี่ กรุ ง เทพมหานคร จํา แนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และรายได้ ทดสอบความแตกต่างของ
เพศ โดยการทดสอบค่าที (Ttest) ชนิ ดที่เป็ นอิสระแก่กนั สําหรับอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อมี
นัยสําคัญทางสถิติจึงเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s.Least-Significant
Difference: LSD)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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ในการวิเคราะห์ผลของข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา่ พนักงานต่าง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา เวลาในการทํางาน รายได้ มีความพึงพอใจในการทํางาน แตกต่างกัน
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและร้ อยละของประชากรเป้าหมายจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
75
45
120

ร้ อยละ
62.5
37.5
100

จากตารางที่ 1 พบว่า จํานวนประชากรเป้ าหมาย เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศ
ชายคิดเป็ นร้อยละ 62.5 และเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 37.5

ตารางที่ 2 จํานวนและร้ อยละของประชากรเป้าหมายจําแนกตาม สถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

จํานวน
56
60
4
120
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ร้ อยละ
46.7
50.0
3.3
100

จากตารางที่ 2 พบว่า จํานวนประชากรเป้ าหมายที่มีสถานภาพ สมรส มีมากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 50.0 และสถานภาพที่มีนอ้ ยที่สุดคือ หม้าย/
หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 3.3
ตารางที่ 3 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตาม ช่ วงอายุ
ช่ วงอายุ
ตํ่ากว่า 20
20-29
30-39
40 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน
8
36
43
33
120

ร้ อยละ
6.7
30.0
35.8
27.5
100

จากตารางที่ 3 พบว่า จํานวนประชากรเป้ าหมายที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี มีมากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ 20-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.0 ถัดไปคือ ช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
27.5 น้อยที่สุดคือช่วงอายุ กว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 6.7 ของประชากรเป้ าหมายทั้งหมด
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ตารางที่ 4 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมต้นหรื อตํ่ากว่า
ระดับมัธยมปลาย/ปวช
ระดับอนุปริ ญญา/ปวส
ระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
รวม

จํานวน
3
36
33
48
120

ร้ อยละ
2.5
30.0
27.5
40.0
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับปริ ญญาตรี หรื อสุ งกว่าเป็ นระดับการศึกษาที่มีประชากร
เป้ าหมายมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ มัธยมปลาย/ปวช คิดเป็ นร้อยละ 30.0 ถัดไปคือ
ระดับอนุปริ ญญา/ปวส คิดเป็ นร้อยละ 27.5 และระดับมัธยมต้นหรื อตํ่ากว่าคือระดับที่มีจาํ นวน
ประชากรน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 2.5 ของประชากรเป้ าหมายทั้งหมด

ตารางที่ 5 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิในการปฏิบัตงิ าน
น้อยกว่า 1ปี
1-3 ปี
3-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

จํานวน
11
18
23
68
120
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ร้ อยละ
9.1
15.0
19.2
56.7
100

จากตารางที่ 5 พบว่า จํานวนประชากรเป้ าหมายมีอายุในการทํางาน มากกว่า 5 ปี มี
จํานวนมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ 3-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.2รองลงมาคือ 1-3 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 15.0 และช่วงอายุในการทํางานทีมีประชากรเป้ าหมายน้อยที่สุดคือ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 9.2 ของประชากรเป้ าหมายทั้งหมด
ตารางที่ 6 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามเงินเดือนทีไ่ ด้ รับในปัจจุบัน
เงินเดือนทีไ่ ด้ รับในปัจจุบัน
5,000-8,000 บาท
8,001-15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-40,000บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
22
36
30
32
120

ร้ อยละ
18.3
30.0
25.0
26.7
100

จากตารางที่ 6 พบว่า ประชากรเป้ าหมายมีเงินเดือนอยูใ่ นช่วง 8,001-15,000 มากที่สุดคิด
เป็ นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 25,001-40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ถัดไปคือ 15,001-25,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.0 และน้อยที่สุดคือ 5,000-8,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.3 ของเงินเดือนที่
ประชากรเป้ าหมายได้รับ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยกรุ งเทพมหานคร
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของพนักงาน
ที่มีต่อ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย กรุ งเทพมหานคร
ความพึงพอใจการทํางานแต่ ละด้ าน
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. ด้านความก้าวหน้าและความ มัน่ คง
ในการทํางาน
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้
ความสามารถของบุคคล
4.ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
5. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ
6. ด้านเวลาในการทํางานและชีวิต
ส่ วนตัว
7. ด้านประโยชน์ต่อสังคมของงาน
8. ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน
รวม

Mean

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.83

0.70

มาก

3.67

0.72

มาก

3.61

0.79

มาก

3.69

0.80

มาก

3.54

0.83

มาก

3.70

0.80

มาก

3.70

0.81

มาก

3.60

0.80

มาก

3.66

0.78

มาก

จากตารางที่ 7 ผูว้ ิจยั พบว่าระดับความพึงพอใจของพนักงานโดยส่ วนมากอยูใ่ นระดับ
มาก เพราะค่า Mean มีค่า เท่ากับ 3.66 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการทํางาน ต่อ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย กรุ งเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
1.อาคารที่ทาํ งานเอื้ออํานวยและ

สะดวกต่อการทํางาน
2.บริ เวณรอบข้าง มีความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิงาน
3.สถานที่ทาํ งานมีความสะอาดที่
อํานวยต่อการทํางาน
4.สภาพโดยทัว่ ไปของสถานที่ทาํ งาน
เอื้ออํานวยอํานวยต่อการทํางาน
5.สถานที่ทาํ งานส่ งเสริ มสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตที่ดีในการทํางาน
รวม

Mean

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

3.82

0.78

มาก

3.85

0.73

มาก

3.80

0.82

มาก

3.83

0.84

มาก

3.84

0.81

มาก

3.82

0.70

มาก
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จากตารางที่ 8 พบว่า พนักงานมีวามพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.70)

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทํางาน ต่อ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ด้านความก้าวหน้าและ
กกกกกกกความมัน่ คง
ด้ านความก้ าวหน้ าและความมั่นคง
1. ท่านพอใจกับความมัน่ คงในหน้าที่

การงาน

Mean

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

3.82

0.90

มาก

3.64

0.85

มาก

3.67

0.84

มาก

3.50

0.85

มาก

3.65

0.92

มาก

3.67

0.72

มาก

2. ได้รับการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่ในการ

ทํางานของท่านได้ยดึ หลักเกณฑ์ดา้ น
ความสามารถเป็ นหลัก
3. หัวหน้างาน มีความยุติธรรมในการ
พิจารณาความดี ความชอบ ในการ
ทํางานของท่าน
4. ในองค์กรของท่านมีตาํ แหน่งหน้าที่
พร้อมที่จะให้ท่านได้มีโอกาสก้าวสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น
5. มีการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กบั
พนักงานเพื่อการพัฒนาความรู ้และ
ความก้าวหน้าในการทํางาน
รวม
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จากตารางที่ 9 พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการ
ทํางานค่อนข้างมากเนื่องจากค่า Mean อยูใ่ นช่วงมากกว่า 3.5-4.49 แต่ถา้ เป็ นในเรื่ องของการได้รับ
การเลื่อนตําแหน่งของพนักงานอาจจะอยูใ่ นระดับปานกลางเนื่องจากค่า Mean อยูใ่ นระดับ 3.5
พอดี และค่าความพึงพอใจรวมอยูร่ ะดับเกณฑ์ที่มากเพราะมีค่า Mean ที่ค่า 3.67
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทํางาน ต่อ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้
ความสามารถของบุคคล
โอกาสในการพัฒนาและใช้
ความสามารถของบุคคล
1.มีโอกาสได้รับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาความรู ้ของท่านจากบริ ษทั
2. บริ ษทั มีการจัดโครงการฝึ กอบรม
ให้แก่พนักงานเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้

Mean

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.54

0.82

มาก

3.58

0.90

มาก

3.64

0.94

มาก

โอกาสประสบความสําเร็ จในอนาคต

3.67

0.92

มาก

รวม

3.60

0.79

มาก

3. ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู ้ของท่าน

อย่างเต็มที่ในการทํางาน
4. การทํางานในตําแหน่งของท่านมี

จากตารางที่ 10 พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานในด้านโอกาสและการพัฒนา
และการใช้ความสามารถของแต่ละตัวบุคคลโดยเกณฑ์ที่ได้จากการคํานวณผลที่ได้ คือ พนักงานมี
ความพึงพอในในด้านดังกล่าวอยูใ่ นระดับ มาก เพราะเกณฑ์ดงั กล่าวอยูใ่ นช่วงของ 3.50-4.49

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทํางาน ต่อ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน
และผู้บังคับบัญชา

Mean

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.73

0.82

มาก

3.71

0.93

มาก

3.67

0.99

มาก

3.64

0.85

มาก

3.68

0.79

มาก

1.ท่านได้รับความร่ วมมือในการ

ทํางานจากเพือ่ นร่ วมงานเป็ น
อย่างดี
2.ท่านพึงพอใจกับหัวหน้างาน
และเพื่อนร่ วมงานของท่าน
3.หัวหน้าของท่าน ให้คาํ ปรึ กษา
แก่ท่าน เมื่อมีปัญหาในเรื่ องการ
ทํางาน
4.หัวหน้าของท่าน รับฟังความ
คิดเห็นของท่านในการ
ปฏิบตั ิงาน
รวม
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จากตารางที่ 11 พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาใช้ความสามารถของแต่ละตัวบุคคลโดยเกณฑ์ที่ได้จากการคํานวณผล
ที่ได้ คือ พนักงานมีความพึงพอในในด้านดังกล่าวอยูใ่ นระดับ มาก เพราะเกณฑ์ดงั กล่าวอยูใ่ นช่วง
ของ 3.50-4.49
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทํางาน ต่อ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับความพึง
Mean
S.D.
เงินเดือน และผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่
พอใจ
1.เงินเดือนที่ท่านได้รับนั้นเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่
3.48
0.91
ปานกลาง
ท่านต้องรับผิดชอบ
2.ท่านพึงพอใจกับการปรับอัตราเงินเดือนที่ท่าน
3.53
0.91
มาก
ได้รับ
3.เงินเดือนที่ท่านได้รับนั้นตรงตามเป้ าหมายที่ท่าน
3.51
0.89
มาก
คาดไว้
4.เงินเดือนของท่านนั้นมีความยุติธรรมเมื่อท่านได้
3.51
0.95
มาก
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่น
5.ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับ
3.68
0.97
มาก
ตําแหน่งหน้าที่การงานของท่าน
รวม

3.54

0.83

มาก

จากตารางที่12พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานด้านเงินเดือนและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นโดยเกณฑ์ที่ได้จากการคํานวณผลที่ได้ คือ พนักงานมีความพึงพอในในด้านดังกล่าวอยู่
ในระดับ มาก เพราะเกณฑ์ดงั กล่าวอยูใ่ นช่วงของ 3.50-4.49
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทํางาน
ต่อ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ด้านเวลาทํางานกับชีวติ
ส่ วนตัว
ด้ านเวลาทํางานกับชีวติ ส่ วนตัว
1.ท่านคิดว่าเวลาทํางานของท่านเพียงพอกับ

ปริ มาณงานที่ท่านนั้นได้รับ
2.ท่านคิดว่าเวลาในการทํางานของท่านนั้น
เหมาะสมกับค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ
3.บริ ษทั กําหนดวันหยุดต่างๆ เช่น วันหยุด
ตามประเพณี เทศกาล มีสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน
4.บริ ษทั มีความเหมาะสมในการกําหนดสิ ทธิ
การลา
5. ท่านพอใจกับเวลาที่มีให้ครอบครัว

รวม

Mean

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.53

0.91

มาก

3.68

0.90

มาก

3.81

0.91

มาก

3.75

0.91

มาก

3.77

0.91

มาก

3.54

0.83

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานในด้านเวลาทํางานกับชีวิต
ส่ วนตัวโดยเกณฑ์ที่ได้จากการคํานวณผลที่ได้ คือ พนักงานมีความพึงพอในในด้านดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับ มาก Mean มีค่า เท่ากับ 3.54 ซึ่งเกณฑ์ดงั กล่าวอยูใ่ นช่วงของ 3.50-4. 49

36

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทํางาน ต่อ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ของงานที่ท่านได้รับ
ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงานทีท่ ่ าน
ได้ รับ
่ ้ นั เป็ นส่วนหนึ่งใน
1.ท่านคิดว่างานที่ท่านทําอยูน

การพัฒนาประเทศ
2.ท่านได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาบริ ษทั ให้มี
ความก้าวหน้า
3.ท่านคิดว่างานที่ท่านได้รับมอบหมายนั้น
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
รวม

Mean

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

3.72

0.87

มาก

3.70

0.89

มาก

3.70

0.91

มาก

3.70

0.81

มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานในด้านเวลาทํางานกับชีวิต
ส่ วนตัวโดยเกณฑ์ที่ได้จากการคํานวณผลที่ได้ คือ พนักงานมีความพึงพอในในด้านดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับ มาก ค่าMean มีค่าท่ากับ 3.70 ซึ่งเกณฑ์ดงั กล่าวอยูใ่ นช่วงของ 3.50-4.49

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทํางาน ต่อ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน
ด้ านประชาธิปไตยในการทํางาน

Mean

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

3.68

0.86

มาก

3.58

0.88

มาก

3.62

0.94

มาก

3.49

0.89

ปานกลาง

3.57

0.93

มาก

3.59

0.82

มาก

1.ท่านคิดว่าในการทํางานมีการรับฟังความ

คิดเห็น และแก้ไขปั ญหาตามข้อเสนอของ
เสี ยงส่ วนมาก
2.บริ ษทั ของท่าน ให้อิสระท่านในการแสดง
ความคิดเห็นในการทํางานเสมอ
3.ท่านคิดว่าภายในองค์กรของท่าน ให้ความ
เสมอภาคในการทํางาน
4.บริ ษทั ของท่าน มักมีการสอบถามความ
คิดเห็นของท่าน เพื่อนําไปแก้ไขปรับปรุ ง
สภาพการทํางานให้ดีข้ ึน
5.ภายในบริ ษทั มีการให้ความเคารพในสิ ทธิ
ส่ วนบุคคล ไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่วนตัว
รวม
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จากตารางที่ 15 พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานในด้านเวลาทํางานกับชีวิต
ส่ วนตัวโดยเกณฑ์ที่ได้จากการคํานวณผลที่ได้ คือ พนักงานมีความพึงพอในในด้านดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับ มาก เพราะค่า Mean อยูใ่ นระดับ 3.59 ซึ่งเกณฑ์ดงั กล่าวอยูใ่ นช่วงของ 3.50-4.49 หมายความ
ว่าพนักงาน มีความพึงพอใจมากต่อด้านดังกล่าวยกเว้นในเรื่ องของการเสนอความคิดเห็นเพื่อนําไป
ปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ดีข้ ึนนั้นยังอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐานทีว่ ่ าพนักงานทีม่ ีความแตกต่ างกันทางด้ านเพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน รายได้ และ ช่ วงอายุ มีความพึงพอใจต่ อ
การทํางานของพนักงานไปรษณีย์ไทย ศูนย์ ไปรษณีย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 16 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทํางานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์
ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามเพศ

ความพึงพอใจในการทํางาน
1. ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
2. ด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงในการทํางาน
3. ด้านโอกาสในการพัฒนา
และใช้ความสามารถของ
บุคคล
4. ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
5. ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
6. ด้านเวลากับชีวติ ส่ วนตัว
7.ด้านความเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมของงาน
8.ความเป็ นประชาธิปไตย
ในการทํางาน
รวม

ชาย
n = 75

หญิง
n = 45

t-test

sig

Mean

S.D.

Mean

S.D.

3.86

0.68

3.76

0.72

0.81

0.42

3.71

0.68

3.59

0.78

0.88

0.37

3.60

0.72

3.61

0.90

-0.11

0.91

3.74

0.79

3.58

0.79

1.05

0.30

3.60

0.82

3.43

0.86

1.07

0.28

3.72

0.79

3.67

0.83

0.30

0.75

3.75

0.78

3.62

0.86

0.79

0.43

3.75

0.79

3.62

0.82

-0.33

0.73

3.70

0.66

3.61

0.74

0.62

0.53
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จากตารางที่ 16 ใช้ T-test ในการทดสอบพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานเท่ากับ
0.81 และค่า p-value เท่ากับ 0.42 ซึ่งมีค่ามากกว่าที่กาํ หนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้นยอมรับสมมติฐานที่ต้งั
ไว้ นัน่ คือ เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการทํางานด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ไม่แตกต่างกัน
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางาน เท่ากับ 0.88 และค่า p-value เท่ากับ 0.37
ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่กาํ หนดไว้ที่ 0.05 เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจในด้าน
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของตัวบุคคล เท่ากับ -0.11 และค่า p-value
เท่ากับ 0.91ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่กาํ หนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้น เพศชายและเพศหญิงมีความ
พึงพอใจในการทํางานด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของตัวบุคคลที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา เท่ากับ 1.05 และค่า
P-value เท่ากับ 0.30ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่กาํ หนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้น เพศชายและเพศหญิง
มีความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาที่ไม่แตกต่างกันมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเท่ากับ เท่ากับ 1.07 และค่า
P-value เท่ากับ0.28 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่ต้ งั ไว้ที่ 0-05 ดังนั้นจึงยอมับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
คือเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานด้านด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้านเวลากับชีวิตส่ วนตัวเท่ากับ 0.30 และค่า p-value เท่ากับ 0.75 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยสําคัญที่กาํ หนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในด้านเวลากับชีวิต
ส่ วนตัวมากกว่าระดับนัยสําคัญที่ต้ งั ไว้ที่ 0-05 ดังนั้นจึงเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการ
ทํางานด้านเวลากับชีวิตส่ วนตัวที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานเท่ากับ 0.79 และp-value เท่ากับ 0.43ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญที่กาํ หนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้คือเพศชายและเพศ
หญิงมีความพึงพอใจในด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานระดับนัยสําคัญที่ต้ งั ไว้ที่ 0.05
ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน
ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทํางานเท่ากับ -0.33 และค่า p-value เท่ากับ 0.43 ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่กาํ หนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้คือเพศชายและเพศ
หญิงมีความพึงพอใจในด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทํางานของพนักงานบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย กรุ งเทพมหานคร จําแนกสถานภาพ
ความพึงพอใจในการทํางาน
1.ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
2.ด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงในการทํางาน
3.ด้านโอกาสในการพัฒนาและ
ใช้ความสามารถของบุคคล
4.ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
5.ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น
6.ด้านเวลาในการทํางานและชีวิต
ส่ วนตัว
7.ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมของงาน
8. ด้านความเป็ นประชาธิปไตย
ในการทํางาน
รวม

โสด

หย่ าร้ าง

หม้ าย/หย่ าร้ าง

Mean

S.D.

Mean S.D.

Mean

S.D.

3.74

0.80

3.92

0.58

3.55

0.41

3.46

0.72

3.86

0.69

3-65

0.34

3.54

0.86

3.67

0.72

3.56

0.80

3.50

0.85

3.88

0.69

3.37

0.47

3.32

0.81

3.75

0.82

3.30

0.52

3.54

0.83

3.88

0.76

3.35

0.25

3.54

0.84

3.88

0.76

3.35

0.25

3.45

0.81

3.73

0.77

3.35

0.82

3.51

0.73

3.82

0.64

3.46

0.33

จากตารางที่ 17 แสดงว่าพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานครที่
จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเพราะมีค่า P - Value
มากกว่า .05
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ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทํางานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกช่วงอายุ
ความพึงพอใจในการ
ทํางาน
1.ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
2.ด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงของงาน
3.ด้านโอกาสในการ
พัฒนาและใช้
ความสามารถของบุคคล
4.ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
5.ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่น
6.ด้าน เวลาในการทํางาน
และชีวติ ส่ วนตัว
7.ด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมของ
งาน
8.ด้านประชาธิปไตยใน
การทํางาน
รวม

ตํ่ากว่ า 20 ปี

20-29ปี

30-39ปี

>40 ปี

Mean

S.D.

Mean

S.D.

Mean.

S.D.

Mean

S.D

4.00

0.41

3.55

0.89

3.93

0.59

3.94

0.52

3.65

0.47

3.45

0.91

3.74

0.69

3.81

0.52

3.71

0.67

3.54

1.00

3.66

0.73

3.57

0.64

3.68

0.54

3.54

0.97

3.75

0.72

3.76

0.70

3.50

0.52

3.45

0.94

3.52

0.91

3.67

0.65

3.82

0.49

3.57

0.96

3.73

0.84

3.77

0.61

3.54

0.79

3.56

0.96

3.82

0.83

3.74

0.65

3.62

0.42

3.55

0.95

3.62

0.81

3.56

0.70

2.41

0.97

3.58

0.64

3.63

0.79

3.82

0.55

จากตารางที่ 18 แสดงว่าพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ย ์ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
ที่จาํ แนกตาม สถานภาพโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเพราะมีค่า P - Value
มากกว่า .05
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ตารางที่ 19 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทํางานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา

ความพึงพอใจในการทํางาน

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน

2.ด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงของงาน

3.ด้านโอกาสในการพัฒนา

และใช้ความสามารถของ
บุคคล

4.ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน

ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา

5.ด้านเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

6.ด้าน เวลาในการทํางานและ

ชีวติ ส่ วนตัว

7.ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อ

สังคมของงาน

8.ด้านประชาธิปไตยในการ

ทํางาน

รวม

มัธยมต้ นหรือตํา่ กว่ า

มัธมปลาย/ปวช

อนุปริญญา/ปวส

ปริญญาตรี,สู งกว่ า

Mea
n

S.D.

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

S.D

2.60

0.72

3.70 0.70

3.72

0.79

4.06

0.47

2.53

1.10

3.62 0.71

3.65

0.79

3.79

0.60

2.41

1.12

3.49 0.77

3.62

0.88

3.75

0.66

1.91

0.38

3.56 0.72

3.71

0.92

3.86

0.60

2.13

0.90

3.50 0.68

3.58

0.92

3.62

0.81

2.40

1.00

3.62 0.74

3.64

0.89

3.88

0.70

2.55

1.17

3.62 0.72

3.65

0.93

3.86

0.72

2.73

1.41

3.53 0.76

3.49

0.86

3.75

0.71

3.69

0.42

3.52 0.91

3.72

0.65

3.73

0.50

จากตารางที่ 19 แสดงว่าพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
ที่จาํ แนกตามสถานภาพโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเพราะมีค่า P - Value
มากกว่า .05
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ตารางที่ 20 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทํางานของพนักงานบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตาม ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจในการทํางาน
1.ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
2.ด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงของงาน
3.ด้านโอกาสในการพัฒนาและ
ใช้ความสามารถของบุคคล
4.ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
5.ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
6.ด้าน เวลาในการทํางานและ
ชีวติ ส่ วนตัว
7.ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมของงาน
8.ด้านประชาธิปไตยในการ
ทํางาน
รวม

น้ อยกว่ า 1ปี

1-3 ปี

3-5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

Mean

S.D.

Mean

S.D.

Mean.

S.D.

Mean

S.D

3.98

0.46

3.42

1.06

3.67

0.61

3.95

0.58

3.89

0.37

3.26

0.99

3.54

0.63

3.78

0.67

4.00

0.63

3.44

1.12

3.48

0.74

3.62

0.72

3.97

0.54

3.41

1.09

3.56

0.74

3.75

0.73

3.69

0.48

3.28

1.06

3.54

0.73

3.58

0.84

3.89

0.49

3.42

1.06

3.64

0.77

3.77

0.77

3.81

0.47

3.38

1.05

3.06

0.72

3.81

0.80

3.76

0.44

3.42

1.07

3.59

0.73

3.60

0.79

3.87

0.43

3.37

1.03

3.58

0.62

3.73

0.63

จากตารางที่ 20 แสดงว่าพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่
กรุ งเทพมหานคร ที่จาํ แนกตามสถานภาพโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
เพราะมีค่า P - Value มากกว่า .05

ตารางที่ 21 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทํางานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามเงินเดือนที่ได้รับในปั จจุบนั
ความพึงพอใจในการทํางาน

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
2.ด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงของงาน
3.ด้านโอกาสในการพัฒนา
และใช้ความสามารถของ
บุคคล
4.ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
5.ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
6.ด้าน เวลาในการทํางาน
และชีวติ ส่ วนตัว
7.ด้านความเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมของงาน
8.ด้านประชาธิปไตยในการ
ทํางาน
รวม

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

3.75

0.46

3.60

0.97

3.92

0.59

4.03

0.42

3.68

0.41

3.28

0.98

3.93

0.61

3.85

0.43

3.76

0.63

3.27

1.06

3.78

0.66

3.71

0.51

3.69

0.53

3.29

0.98

3.95

0.62

3.87

0.68

3.68

0.55

3.10

1.00

3.62

0.79

3.86

0.69

3.83

0.52

3.37

1.04

3.73

0.77

3.96

0.54

3.68

0.46

3.42

1.09

3.86

0.72

3.88

0.64

3.70

0.46

3.27

1.03

3.63

0.80

3.83

0.58

3.72

0.41

3.32

0.95

3.80

0.58

3.87

0.44
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จากตารางที่ 21 แสดงว่าพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ย ์ หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร ที่จาํ แนกตามสถานภาพโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
เพราะมีค่า P - Value มากกว่า .05
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเรื่ องของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่
มีต่อ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ด้านระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการทํางาน

1.ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน

2.ด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงของงาน

3.ด้านโอกาสในการพัฒนา
และใช้ความสามารถของ
บุคคล

4.ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา

5.ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

6.ด้าน เวลาในการทํางานและ
ชีวิตส่ วนตัว

7.ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมของงาน

8.ด้านประชาธิปไตยในการ
ทํางาน

รวม

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119

8.183
49.252
57.435
4.676
58.027
62.704
5.715
69.243
74.656
11.449
63.208
74.656
6.401
77.151
83.552
6.575
70.872
77.357
5.522
73.408
78.930
3.832
72.796
76.628
6.145
51.763
57.908

*p< .05

MS

F

P

2.728
.425

6.424*

.000

1.559
.500

3.116*

.029

1.905
.597

3.192*

.026

3.816
.545

7.004*

.000

2.134
.665

3.208*

.026

2.192
.610

3.592*

.016

1.841
.633

2.909*

.038

1.277
.628

2.035

.113

2.048
0.446

4.590

0.004
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จากตารางที่ 22 แสดงว่าพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ที่
จําแนกตามสถานภาพโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเพราะมีค่า P - Value
น้อยกว่า .05 โดยจําแนกตามรายด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงในการทํางาน โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เวลาในการทํางานและชีวิตส่ วนตัว
ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของท่าน
ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานครด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน เปรี ยบเทียบกับระดับการศึกษา
ด้ าน
สภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน

1.มัธยมต้นหรื อ
ตํ่ากว่า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

3. อนุปริ ญญา/
ปวส

4. ปริ ญญาตรี
หรื อสู งกว่า

Mean

1.มัธยมต้นหรือตํา่ กว่า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

3.อนุปริญญา/
ปวส

4. ปริญญา
ตรีหรือสู ง
กว่ า

2.60*
3.70

1.1000*

3.72

1.1273

0.0273

4.06

1.4667*

0.3667*

0.3394*

*p < .05
จากตารางที่ 23 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา ปวส, ปวช, และ
มัธยมต้นหรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ
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ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านระดับการศึกษา
ด้ าน
ความก้ าวหน้ า
และความ
มัน่ คงของงาน

1.มัธยมต้น
หรื อตํ่ากว่า

2. มัธยม
ปลาย/ปวช
3.

อนุปริ ญญา/
ปวส

4. ปริ ญญาตรี
หรื อสู งกว่า

Mean

1.มัธยมต้นหรือ
ตํ่ากว่ า

2. มัธยมปลาย/

3. อนุปริญญา/

0.3667

0.3394

ปวช

ปวส

4.ปริญญาตรีหรือ
สู งกว่ า

2.53
3.62

1.0889*

3.65

1.1212*

3.79

1.4667*
*p < .05

จากตารางที่ 24 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงของงาน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา ปวส
,ปวช และ มัธยมต้นหรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ

ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านระดับการศึกษา
ด้ านโอกาสในการ
พัฒนาและใช้
ความสามารถ
ของบุคคล

1.มัธยมต้นหรื อ
ตํ่ากว่า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

3. อนุปริ ญญา/
ปวส

4. ปริ ญญาตรี
หรื อสู งกว่า

Mean

1.มัธยมต้นหรือ
ตํ่ากว่ า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

3. อนุปริญญา/
ปวส
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4.ปริญญาตรี
หรือสู งกว่ า

2.41
3.49

1.0764*

3.62

1.2121*

0.1357

3.75

1.3333*

0.2569

0.1212

*p < .05
จากตารางที่ 25 พบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษา ปวส, ปวช, และ มัธยมต้นหรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ

ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบ ด้านระดับการศึกษา
ด้ านความสั มพันธ์
กับเพือ่ นร่ วมงาน
และผู้บงั คับบัญชา

Mean

1.มัธยมต้นหรือ
ตํ่ากว่ า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

1.มัธยมต้นหรื อตํ่า

1.91

2. มัธยมปลาย/

3.56

1.6528*

3. อนุปริ ญญา/

3.71

1.8030*

0.1503

3.86

1.9479*

0.2951

กว่า

ปวช

ปวส

4. ปริ ญญาตรี หรื อ
สูงกว่า

3. อนุปริญญา/
ปวส
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4.ปริญญาตรี
หรือสู งกว่ า

0.1449

*p < .05
จากตารางที่ 26 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการทํางานใน
ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา ปวส, ปวช, และ
มัธยมต้นหรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ
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ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบ ด้านระดับการศึกษา
ด้ านเงินเดือน
และ
ผลประโยชน์
ตอบแทนอืน่

1.มัธยมต้นหรื อ
ตํ่ากว่า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

3. อนุปริ ญญา/
ปวส

4. ปริ ญญาตรี
หรื อสู งกว่า

Mean

1.มัธยมต้นหรือตํา่
กว่ า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

3. อนุปริญญา/
ปวส

4ปริญญาตรีหรือ
สู งกว่ า

2.13
3.50

1.3722*

3.58

1.4545*

0.0823

3.62

1.4917*

0.1194

0.0371

*p < .05
จากตารางที่ 27 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา ปวส
,ปวช และ มัธยมต้นหรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ

ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบ ด้านระดับการศึกษา

ด้ านเวลากับชีวติ
ส่ วนตัว

1.มัธยมต้นหรื อ
ตํ่ากว่า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

3. อนุปริ ญญา/
ปวส

4. ปริ ญญาตรี
หรื อสู งกว่า

Mean

1.มัธยมต้น
หรือตํ่ากว่ า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

3. อนุปริญญา/
ปวส
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4ปริญญาตรี
หรือสู งกว่ า

2.46
3.62

1.1556*

3.64

1.1758*

0.0202

3.88

1.4208*

0.2653

0.2451

*p < .05
จากตารางที่ 28 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้าน เวลากับชีวิตส่ วนตัว อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา ปวส, ปวช, และ มัธยมต้น
หรื อตํ่ากว่า ตามลําดับ

ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านระดับการศึกษา
ด้ านความเป็ น
ประโยชน์ ต่อสั งคม
ของงาน

1.มัธยมต้นหรื อตํ่า
กว่า

2. มัธยมปลาย/
ปวช

3. อนุปริ ญญา/
ปวส

4. ปริ ญญาตรี หรื อ

สูงกว่า

Mean

1.มัธยมต้นหรือ 2. มัธยมปลาย/
ตํ่ากว่ า

ปวช

3. อนุปริญญา/
ปวส
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4ปริญญาตรี
หรือสู งกว่ า

2.55
3.62

1.0741*

3.65

1.1010*

0.0269

3.86

1.3125

0.2384

0.2115*

*p < .05
จากตารางที่ 29 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงาน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา ปวส,
ปวช, และ มัธยมต้นตามลําดับ
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ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเรื่ องของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านสถานภาพ
ความพึงพอใจใน
การทํางาน

แหล่ งความ
แปรปรวน

df

1.ด้าน
สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
2.ด้านความก้าวหน้า
และความมัน่ คงของ
งาน
3.ด้านโอกาสในการ
พัฒนาและใช้
ความสามารถของ
บุคคล
4.ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
5.ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่น
6.ด้าน เวลาในการ
ทํางานและชีวติ
ส่ วนตัว
7.ด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
ของงาน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
117
119
2
117
119

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
117
119

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
8.ด้านประชาธิปไตย
ภายในกลุ่ม
ในการทํางาน
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
117
119
2
117
119
2
117
119
2
117
119
2
117
119
2
117
119

MS
0.595
0.481
2.266
0.497
0.251
0.636
2.33
0.598
2.775
0.667
1.56
0.648
1.907
0.629
1.30
0.633
1.454
0.470

*p < .05

SS
1.189
56.245
57.435
4.532
58.171
62.704
0.502
74.455
74.958
4.66
69.99
74.65
5.55
78.0
83.55
3.12
75.80
78.93
3.81
73.54
77.35
2.61
74.00
76.62
2.907
55.001
57.908

F

P

1.237*

.294

4.558*

.012

3.395

.675

3.895*

4.162*

2.409

3.034

2.070
3.092

.023

.018

.052

.094

.131

0.049
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จากตารางที่ 30 พบว่า พนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
ที่จาํ แนกตามสถานภาพโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเพราะมีค่า P-Value
น้อยกว่า .05 โดยจําแนกตามรายด้านคือ ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางาน ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานครเปรี ยบเทียบด้านสถานภาพ
ความก้ าวหน้ า
และความ
มั่นคงของ
งาน
1.โสด
2. สมรส
3. หม้าย/หย่า

ร้าง

Mean

โสด

สมรส

หม้ าย/หย่ า
ร้ าง

3.46
3.86

.3955*

3.65

.1821

-.2133*

*p< .05
จากตารางที่ 31 พบว่า พนักงานสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการทํางานในด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานสถานภาพ
สมรสความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีสถานภาพโสดและหย่าร้างตามลําดับ

ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านสถานภาพ
.ด้ าน
ความสั มพันธ์ กบั
เพือ่ นร่ วมงาน
และ
ผู้บังคับบัญชา

Mean

1.โสด

3.50

2. สมรส

3.88

-.3833*

3. หม้าย/หย่าร้าง

3.37

-.4281

โสด

สมรส
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หม้ าย/หย่ าร้ าง

-.1250*

*p< .05
จากตารางที่ 32 พบว่า พนักงานสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการทํางานในด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานสถานภาพ
สมรสความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีสถานภาพโสดและหย่าร้างตามลําดับตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบ
ด้านสถานภาพ

ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านสถานภาพ
ด้ านเงินเดือน
และ
ผลประโยชน์
ตอบแทนอืน่

Mean

โสด

1.โสด

3.32

2. สมรส

3.78

.4281*

3.30

-.0256

3. หม้าย/หย่า

ร้าง

สมรส
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หม้ าย/หย่ า
ร้ าง

- .4567

*p< .05
จากตารางที่ 33 พบว่า พนักงานสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการทํางานในด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานสถานภาพ
สมรสความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีสถานภาพโสดและหย่าร้างตามลําดับ
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ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเรื่ องของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านอายุ
ความพึงพอใจใน
การทํางาน
1.ด้าน
สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
2.ด้าน
ความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงของ
งาน
3.ด้านโอกาสใน
การพัฒนาและใช้
ความสามารถของ
บุคคล
4.ด้าน
ความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
5.ด้านเงินเดือน
และผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น
6.ด้าน เวลาในการ
ทํางานและชีวติ
ส่ วนตัว
7.ด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อ
สังคมของงาน
8.ด้าน
ประชาธิปไตยใน
การทํางาน
รวม

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

ss

MS

F

P

3
116
119

4.121
53.313
57.435

1.374
0.460

2.989*

.034

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
116
119

2.592
60.111
62.704

0.864
0.518

1.667

.178

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
116
119

0.420
74.538
74.958

0.140
0.643

0.218

.884

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
116
119

1.133
73.524
74.656

0.378
0.634

0.596

.619

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119

0.955
82.596
83.552
0.966
76.391
77.357
1.566
77.364
78.930
0.128
76.500
76.628
0.998
56.910
57.908

0.318
0.712

0.447

.720

0.332
0.659

0.489

.690

0.522
0.667

0.783

.506

0.043
0.659

0.065

.978

0.333
0.491

0.678

0.567

*p< .05
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จากตารางที่ 34 พบว่าพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่
กรุ งเทพมหานคร ที่จาํ แนกตามสถานภาพโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
เพราะมีค่า P-value มากกว่า .05 โดยจําแนกตามรายด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตารางที่ 35 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านอายุ
ด้ าน
สภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน

Mean

1. ตํ่ากว่า 20

4.00

2.20-29ปี

3.54

-.4556

3.30-39ปี

3.93

-.0605

.3951*

4. >40ปี ขึ้นไป

3.94

-.0545

.4010

ตํ่ากว่ า 20

20-29ปี

30-39ปี

>40ปี ขึน
้ ไป

.0059*

*p < .05
จากตารางที่ 35 พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุ
ตํ่ากว่า 20 มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป30-39ปี และ 20-29ปี บาทตามลําดับ
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ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเรื่ องของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบ ด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจในการ
ทํางาน
1.ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
2.ด้านความก้าวหน้า
และความมัน่ คงของ
งาน
3.ด้านโอกาสในการ
พัฒนาและใช้
ความสามารถของ
บุคคล
4.ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
5.ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่น
6.ด้าน เวลาในการ
ทํางานและชีวิต
ส่ วนตัว
7.ด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
ของงาน
8.ด้านประชาธิ ปไตย
ในการทํางาน

รวม

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119

MS
1.634
0.453
1.571
0.500
0.839
0.624
0.962
0.619
0.503
0.707
0.733
0.648
1.134
0.651
0.285
0.653
0.821
0.478

*p< .05

SS
4.903
52.531
57.435
4.712
57.992
62.704
2.516
72.442
74.958
2.886
71.771
74.656
1.509
82.043
83.552
2.199
75.158
77.357
3.403
75.527
78.930
0.856
75.772
76.628
2.464
55.445
57.908

F

P

3.609*

.015

3.142*

.028

1.343

.264

1.555

.204

0.711

.547

1.131

.339

1.742

.162

0.437

.727

1.718

.167
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จากตารางที่ 36 พบว่าพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
ที่จาํ แนกตามสถานภาพโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเพราะมีค่า P-Value
น้อยกว่า .05 โดยจําแนกตามรายด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงในการทํางาน
ตารางที่ 37 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านระยะเวลาในการทํางาน
ด้ าน
สภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน

Mean

1.น้อยกว่า1 ปี

3.98

2.1-3ปี

3.42

-.5596*

3. 3-5ปี

3.67

-3036*

.2560

4. มากกว่า 5ปี

3.95

-.0230

.5366*

น้ อยกว่ า1 ปี

1-3ปี

3-5ปี

มากกว่ า 5ปี

.2806

*p < .05
จากตารางที่ 37 พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงของงาน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานน้อยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลา
ในการทํางาน มากกว่า 5ปี , 3-5ปี และ1-3ปี บาทตามลําดับ

ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านระยะเวลาในการทํางาน
ด้ านความ
ก้าวหน้ าและ
ความมั่นคงของ
งาน
1.น้อยกว่า1 ปี

Mean

น้ อยกว่ า1
ปี

1-3ปี

3-5ปี
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มากกว่ า5ปี

3.89

2.1-3ปี

3.26

-.6242*

3. 3-5ปี

3.54

-.3431

.2812

4. มากกว่า 5ปี

3.78

-.1056*

.5186*

.2375

*p < .05
จากตารางที่ 38 พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงของงาน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานน้อยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลา
ในการทํางาน มากกว่า 5ปี , 3-5ปี และ1-3ปี บาทตามลําดับ
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ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเรื่ องของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านเงินเดือนที่ท่าน
ได้รับในปั จจุบนั
ความพึงพอใจใน
การทํางาน
1.ด้าน
สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
2.ด้านความก้าวหน้า
และความมัน่ คงของ
งาน
3.ด้านโอกาสในการ
พัฒนาและใช้
ความสามารถของ
บุคคล
4.ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
5.ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่น
6.ด้านเวลาในการ
ทํางานและชีวติ
ส่ วนตัว
7.ด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
ของงาน
8.ด้าน
ประชาธิปไตยใน
การทํางาน
รวม

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119
3
116
119

*p< .05

MS
1.186
0.464
2.859
0.467
1.957
0.596
2.989
0.566
3.678
0.625
2.171
0.611
1.547
0.640
1.940
0.610
2.075
0.446

SS
3.558
53.876
57.435
8.576
54.128
62.704
5.871
69.087
74.958
8.967
65.689
74.656
11.062
72.489
83.552
6.512
70.845
77.357
4.641
74.288
78.930
5.820
70.808
76.628
6.226
51.682
57.908

F

P

2.554

.059

6.126*

.001

3.286*

.023

5.278*

.002

5.901*

.001

3.554*

.017

2.416

.070

3.178*

.027

4.658

.004
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จากตารางที่ 39 พบว่า พนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์ไปรษณี ยห์ ลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
ที่จาํ แนกตามสถานภาพโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเพราะมีค่า P-Value
น้อยกว่า .05 โดยจําแนกตามรายด้านคือความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางาน โอกาสในการ
พัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา เงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เวลาในการทํางานและชีวิตส่ วนตัว ความเป็ นประชาธิปไตยในการ
ทํางาน
ตารางที่ 40 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านเงินเดือนที่ท่านได้รับ
ด้ านความก้ าวหน้ า
และความมั่นคงของ
งาน

Mean

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*

5,000-8,000
บาท

8,001-15,000
บาท

15,001-25,000
บาท

25,001-40,000
บาท

-.0771

*p < .05
จากตารางที่ 40 พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงของงาน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
พนักงานที่มีเงินเดือน15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีเงินเดือน 25,00140,000, 8,001-15,000, 5,000-8,000 บาทตามลําดับ

ตารางที่ 41 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านเงินเดือนที่ท่านได้รับ
ด้ านโอกาสพัฒนา
และการใช้
ความสามารถของ
บุคคล
1.5,000-8,000
2.8,001-15,000
3. 15,001-25,000
4. 25,001-40,000

Mean

5,000-8,000
บาท

8,001-15,000
บาท

15,001-25,000
บาท
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25,00140,000 บาท

3.76
3.27

-.4015*

3.78

.2652

.6667

3.71

.1818

.5833*

-.0833

*p < .05
จากตารางที่ 41 พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านโอกาสพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยพนักงานที่มีเงินเดือน5,000-8,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีเงินเดือน 25,00140,000 บาท15,001-25,000 บาท8,001-15,000บาตามลําดับ

ตารางที่ 42 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านเงินเดือนที่ท่านได้รับ
ด้ านความสั มพันธ์
กับเพือ่ นร่ วมงาน
และผู้บังคับบัญชา

Mean

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*

5,000-8,000
บาท

8,001-15,000
บาท

15,001-25,000
บาท
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25,001-40,000
บาท

-.0833

*p < .05
จากตารางที่ 42 พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยพนักงานที่มีเงินเดือน 25,000-40,000บาท มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีเงินเดือน
5,000-8,000 บาท 15,001-25,000 บาท 8,001-15,000 บาทตามลําดับ

ตารางที่ 43 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบ ด้านเงินเดือนที่ท่านได้รับ
ด้ านเงินเดือน
และ
ผลประโยชน์
ตอบแทนอืน่

Mean

1.5,0008,000

3.69

2.8,00115,000

3.29

-.5818*

3.95

-.0618

-.5200*

3.87

.1869

.7687*

3. 15,00125,000
4. 25,00140,000

5,000-8,000
บาท

8,001-15,000
บาท

15,001-25,000
บาท

67

25,001-40,000
บาท

*p < .05
จากตารางที่ 43 พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยพนักงานที่มีเงินเดือน 25,000-40,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีเงินเดือน
5,000-8,000 บาท 15,001-25,000 บาท 8,001-15,000 บาทตามลําดับ

ตารางที่ 44 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านเงินเดือนที่ท่านได้รับ
ด้ านเวลาในการ
ทํางานและชีวติ
ส่ วนตัว
1.5,000-8,000
2.8,001-15,000
3. 15,00125,000
4. 25,00140,000

Mean

5,000-8,000
บาท

8,001-15,000
บาท

15,001-25,000
บาท
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25,001-40,000
บาท

3.83
3.37

-.4641*

3.73

-1030

.3611*

3.96

.1261

.5903

.2292*

*p < .05
จากตารางที่ 44 พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานใน ด้านเวลาในการทํางานและชีวติ ส่ วนตัว แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
พนักงานที่มีเงินเดือน 25,000-40,000บาท มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีเงินเดือน 5,0008,000, 15,001-25,000 , 8,001-15,000บาทตามลําดับ

ตารางที่ 45 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบด้านเงินเดือนที่ท่านได้รับ
ด้ านประชาธิปไตยใน
การทํางาน
1.5,000-8,000
2.8,001-15,000
3. 15,001-25,000
4. 25,001-40,000

Mean

5,000-8,000
บาท

8,001-15,000
บาท

15,001-25,000
บาท
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25,001-40,000
บาท

3.70
3.27

-.0667

3.63

-.0667

.3611

3.83

.1312

.5590*

.1979*

*p < .05
จากตารางที่ 45 พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทํางานใน ด้านประชาธิปไตยในการทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
พนักงานที่มีเงินเดือน 25,000-40,000บาท มีความพึงพอใจมากกว่า พนักงานที่มีเงินเดือน 5,0008,000, 15,001-25,000, 8,001-15,000บาทตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในด้านสวัสดิการของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในด้านการ
ทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร และ เพื่อ
เปรี ย บเที ย บระดับความพึ ง พอใจในด้า นการทํางานของพนัก งาน บริ ษ ัท ไปรษณี ย ไ์ ทย จํากัด
ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และรายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
พนักงานของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 120 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ และแบบมาตราส่ วนประเมินค่า ทั้งนี้ ผู ้
ศึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อหา
ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้น
ไป เมื่ อ พบความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม จึ ง เปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยใช้ก ารทดสอบของฟิ ชเชอร์
(Fisher’s.Least- Significant Difference : LSD)
สรุ ปผลการศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่ทาํ งานใน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่
กรุ งเทพมหานคร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ซึ่งมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพ
สมรส มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า มีระยะเวลาในการปฎิบตั ิงาน
มากกว่า 5 ปี และมีเงินเดือนที่ได้รับระหว่าง 8,000 – 15,000 บาท
ความพึงพอใจในการทํางานของของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
สามารถสรุ ปผลจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และเงินเดือนที่
ได้ดงั นี้
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จําแนกตามเพศ พบว่า
พนักงานเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกๆด้าน
จําแนกตามอายุ พบว่า
พนักงานที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี , พนักงานที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี และ
พนักงานที่มีช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีความพึงพอใจ ด้านเวลาทํางานและชีวิต
ส่ วนตัวมากที่สุด
จําแนกตามสถานภาพ พบว่าพนักงานที่มีสถานภาพหม้ายและหย่าร้าง มีความพึงพอใจ
ในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางานมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากพนักงานที่สถานภาพ
สมรสและโสดที่มีความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด
จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับ มัธมปลาย/ปวช ,
อนุปริ ญญา/ปวส ,ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมมากที่สุดซึ่งแตกต่าง
จากพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมต้นหรื อตํ่ากว่า มีความพึงพอใจในด้านประชาธิปไตยในการ
ทํางานมากที่สุด
จําแนกตามระยะเวลาในการปฎิบตั ิงาน พบว่า
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฎิบตั ิงานน้อยกว่า 1 ปี และ ระยะเวลาในการ
ปฎิบตั ิงาน 1-3 ปี มีความพึงพอใจในด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลมาก
ที่สุด
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฎิบตั ิงาน 3-5 ปี และระยะเวลาในการ
ปฎิบตั ิงาน มากกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด
จําแนกตามรายได้ พบว่า
พนักงานที่มีรายได้ 5,000 – 8,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านเวลาการ
ทํางานและชีวติ ส่ วนตัวมากที่สุด
พนักงานที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด
พนักงานที่มีรายได้ 8,001-15,000 บาท และ พนักงานที่มีรายได้ 25,000 40,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมากที่สุด
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อภิปรายผล
ผลการศึกษา เรื่ อง ความพึงพอใจในด้านสวัสดิการของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานครมีประเด็นที่น่าสนใจสําหรับนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ศูนย์
หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการของแต่ละด้าน
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า พนักงานมี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่แสดงให้
เห็นว่าพนักงานมีความพึงพอใจมากกับสภาพแวดล้อมในการทํางานเนื่องจากบริ ษทั คํานึงถึงความ
สะอาดและ ทางบริ ษทั และมีสิ่งมีอาํ นวยความสะดวกในการทํางานแก่พนักงาน และยังคํานึงถึงการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดีในการทํางาน
1.2 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
ความพึงพอใจของพนักงานด้านความมัน่ คงโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
แต่ถา้ เป็ นในเรื่ องของการ
ได้รับการเลื่อนตําแหน่งของพนักงานอาจจะอยูใ่ นระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากทางบริ ษทั มีการ
เลื่อนตําแหน่งที่ยงั ไม่ชดั เจนมากนัก แต่ในทางด้านความมัน่ คงในการทํางาน และโอกาสในการ
ก้าวหน้าในการทํางาน ทางบริ ษทั มีความชัดเจนและโปร่ งใส คงเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้พนักงานมัน่ ใจ
1.3 ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล เมื่อพิจารณา
แล้วพนักงานมีความพึงพอในในด้านดังกล่าวอยูใ่ นระดับ มาก อาจเพราะเนื่องจากทางบริ ษทั ได้การ
ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้เพือ่ พัฒนาความรู ้ของพนักงาน เพื่อความประสบความสําเร็ จในอนาคต
1.4 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา เมื่อพิจารณา
แล้วพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในด้านนี้อยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ นไปได้วา่ ทางผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงานภายในบริ ษทั มีการสื่ อสารร่ วมมือและช่วยเหลือกันเป็ นอย่างเป็ นอย่างดี
1.5 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเป็ นไปได้วา่ ในปั จจุบนั ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนั้นเพิม่ สูงขึ้นมาก แต่
รายได้ยงั คงไม่เพิ่มขึ้นมากเท่าใด จึงทําให้รายได้จึงอาจไม่เพียงพอต่อกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
1.6 ด้านเวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัว เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าอยูใ่ นระดับ
มาก อาจเนื่องด้วยทางบริ ษทั มีการให้ความเป็ นส่ วนตัวกับพนักงานทุกคน
1.7 ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานที่ท่านได้รับ เมื่อพิจารณา
แล้ว พบว่าอยูใ่ นระดับมาก อาจเนื่องด้วยทางบริ ษทั นั้นมีกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อ
ตอบแทนสังคม
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1.8 ด้านประชาธิปไตยในการทํางาน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เรื่ อง การสอบถามความคิดเห็นของท่าน เพือ่ นําไปแก้ไขปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ดี
ขึ้น แต่สาํ หรับเรื่ องมีการรับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของเสี ยงส่ วนมาก ให้
อิสระในความคิดเห็น และเคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น อยูใ่ นระดับมาก อาจเนื่องด้วยทางบริ ษทั มี
นโยบายเกี่ยวกับเรื่ องประชาธิปไตย
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในด้านสวัสดิการของพนักงาน บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล อัน
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านสวัสดิการ
ของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ซึ่งมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส มี
คุณวุฒิการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า มีระยะเวลาในการปฎิบตั ิงานมากกว่า 5 ปี จึง
ส่ งผลให้มีความคิดเห็นในด้านสวัสดิการของพนักงานไม่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ในการนําผลการศึกษาไปใช้ ในอนาคต
จากการศึกษา ความพึงพอใจทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ไปรษณี ย ์
ศูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความก้าวหน้า และ
ความมัน่ คงในงาน โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เวลาทํางานกับชีวิตส่ วนตัว
ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของงานและประชาธิปไตยในการทํางาน พบว่าด้านเงินเดือน มีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ดังนั้นในทางด้านรายได้ในการแก้ปัญหาต่อไปบริ ษทั ควรจัดให้มีการ
บริ การให้คาํ ปรึ กษา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในด้านสวัสดิการของพนักงาน และให้
ครอบคลุมครบถ้วนตรงกับความต้องการของพนักงานให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และสํารวจความต้องการมา
ประกอบกับการจัดสวัสดิการ เพราะพนักงานเป็ นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อการบริ หารองค์กร เมื่อ
พนักงานมีความพึงพอใจก็จะทําให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรและทุ่มเทแรงกาย แรงใจทํางานให้กบั
องค์กรตลอดไป
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาในอนาคต
ข้อแนะนําสําหรับในการศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่มีส่วนกี่ยว
ข้องในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม และขยายขอบเขตการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุม ครบถ้วน
หรื ออาจจะเพิม่ เติมในส่ วนของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องสวัสดิการของพนักงานอาจเป็ นเรื่ องที่ดีใน
การศึกษาในครั้งต่อๆไปเพื่อประโยชน์ที่เพิม่ ขึ้น
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เรื่ อง

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด กรุ งเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจทํางานของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด กรุ งเทพมหานคร
คําชี้แจง :
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน ของพนักงาน บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
ไปรษณี ยศ์ ูนย์หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
_______________________________________________________________________________________
โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงตามความเป็ นจริ งที่เกี่ยวกับตัวท่าน กรุ ณาตอบให้ครบทุกข้อ
ส่ วนที่ 1
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ อบถาม
1.เพศ
 ชาย
 หญิง
2. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หย่าร้าง/หม้าย
3. ช่วงอายุ
 ตํ่ากว่า 20 ปี
 20-29 ปี
 30-39 ปี
 40 ปี ขึ้นไป
4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 ระดับมัธยมต้นหรื อตํ่ากว่า
 ระดับมัธยมปลาย/ปวช
 ระดับอนุปริ ญญา/ปวส
 ระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
 น้อยกว่า 1 ปี
 1-3 ปี
 3-5 ปี
 มากกว่า 5 ปี
6. เงินเดือนที่ท่านได้รับในปั จจุบนั
 5,000-8,000 บาท
 8,001-15,000 บาท
 15,001-25,000 บาท
 25,001-40,000บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทํางาน ของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ไปรษณีย์ศูนย์หลักสี่
กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง กรุณาพิจารณาข้ อความดังต่ อไปนี้ และทําเครื่องหมาย ลงในช่ องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่ านมากทีส่ ุ ด
5=พึงพอใจมากทีส่ ุ ด
4=พึงพอใจมาก
3=พึงพอใจปานกลาง
2=พึงพอใจน้ อย
1=พึงพอใจน้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

1.สภาพแวดล้อมในการทํางาน
1) อาคารสถานที่ เอื้ออํานวย และสะดวกต่อการทํางานของท่าน
2) สถานที่ทาํ งาน มีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3) สถานที่ทาํ งานมีความสะอาด และมีสภาพแวดล้อมที่อาํ นวยต่อ
การทํางาน
4) สภาพโดยทัว่ ไปของสถานที่ทาํ งานมีการเอื้ออํานวยต่อการ
ทํางาน
5) สถานที่ทาํ งานส่ งเสริ มให้ท่านมีสุขภาพจิตและสุ ขภาพกายที่ดี
ในการทํางาน
2. ความก้ าวหน้ า และความมั่นคงในงาน
6) ท่านพอใจกับความมัน่ คงในหน้าที่การงานในปัจจุบนั
7) การได้รับการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่ในการทํางานของท่านได้ยดึ
หลักเกณฑ์ดา้ นความสามารถเป็ นหลัก
8) หัวหน้างาน มีความยุติธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ
ในการทํางานของท่าน
9) ในองค์กรของท่านมีตาํ แหน่งหน้าที่พร้อมที่จะให้ท่านได้มี
โอกาสก้าวสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

10) มีการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กบั พนักงานเพื่อพัฒนาความรู้
และความก้าวหน้าในการทํางาน
3. โอกาสในการพัฒนาและใช้ ความสามารถของบุคคล
11) ท่านมีโอกาสได้รับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ของ
ท่านจากบริ ษทั
12) บริ ษทั มีการจัดโครงการฝึ กอบรมให้แก่พนักงานเพื่อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้
13) ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านอย่างไม่มี
ขีดจํากัดในการทํางาน
14) การทํางานในตําแหน่งของท่านมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็ จในอนาคต
4. ความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน และผู้บังคับบัญชา
15) ท่านได้รับความร่ วมมือในการทํางานจากเพื่อนร่ วมงานเป็ น
อย่างดี
16) ท่านพึงพอใจกับหัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงานของท่าน
17) หัวหน้าของท่าน ให้คาํ ปรึ กษาแก่ท่าน เมื่อมีปัญหาในเรื่ องการ
ทํางาน
18) หัวหน้าของท่าน รับฟังความคิดเห็นของท่านในการปฏิบตั ิงาน
5. เงินเดือน และผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่
19) ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การ
งานของท่านหรื อไม่

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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ระดับความพึงพอใจ
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

20) เงินเดือนที่ท่านได้รับนั้นเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ท่านต้อง
รับผิดชอบหรื อไม่
21) ท่านพึงพอใจกับการปรับอัตราเงินเดือนที่ท่านได้รับหรื อไม่

22) เงินเดือนที่ท่านได้รับนั้นตรงตามเป้ าหมายที่ท่านคาดไว้
23) เงินเดือนของท่านนั้นมีความยุติธรรมเมื่อท่านได้เปรี ยบเทียบกับ
ผูร้ ่ วมวิชาชีพเดียวกับท่านที่มีลกั ษณะเดียวกันที่บริ ษทั อื่น
6. เวลาทํางาน กับชีวติ ส่ วนตัว
24) ท่านคิดว่าเวลาในการทํางานของท่านเพียงพอกับปริ มาณงานที่
ท่านนั้นได้รับมอบหมาย
25) ท่านคิดว่าเวลาในการทํางานของท่านนั้นเหมาะสมกับ
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ
26) ทางบริ ษทั กําหนดวันหยุดต่างๆ เช่น วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดประจําสัปดาห์ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน
27) บริ ษทั มีการกําหนดสิ ทธิการลามีความเหมาะสม

28) ท่านพอใจกับเวลาที่มีให้ครอบครัว

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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ระดับความพึงพอใจ
คุณภาพชีวติ การทํางาน

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

5

4

3

น้ อย
2

น้ อยทีส่ ุ ด
1

7. ความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมของงาน
29) ท่านคิดว่างานที่ท่านทําอยูน่ ้ นั เป็ นส่ วนในพัฒนาประเทศ
30) ท่านได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาบริ ษทั ให้มีกา้ วหน้า
31) ท่านคิดว่าที่ท่านได้รับมอบหมายนั้นสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ
สังคม
8. ประชาธิปไตยในการทํางาน
32) ท่านคิดว่าในการทํางานมีการรับฟังความคิดเห็นเละแก้ไข
ปั ญหาตามข้อเสนอของเสี ยงส่ วนมาก
33) บริ ษทั ของท่านให้อิสระท่านในการแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางานเสมอ
34) ท่านคิดว่าภายในองค์กรของท่าน ให้ความเสมอภาคในการ
ทํางาน
35) บริ ษทั ของท่าน มักมีการสอบถามความคิดเห็นของท่านเพื่อ
นําไปแก้ไขปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ดีข้ ึน
36) ภายในบริ ษทั มีการให้ความเคารพในสิ ทธิส่วนบุคคล ไม่กา้ ว
ก่ายเรื่ องส่ วนตัว

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวภัสสร ขําสิ นธุ์

ที่อยู่

271 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร 10310

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549

สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขยสารสนเทศเพชรบุรี
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวอรนุช มัง่ มี

ที่อยู่

78/1 หมู่ 6 ถนนรัตนาธิเบศน์ ตําบล ท่าอิฐ
อําเภอ ปากเกร็ ด จังหวัด นนทบุรี 11120

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2544

สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนอัมพรไพศาล จังหวัด นนทบุรี

พ.ศ.2553

กําลังศึกษาระดับปริ ณญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

