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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความสขุในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์ร 
ของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยั สาวิณี ภรูีปติพตัร ์
ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ณฐัยา ประดิษฐสวุรรณ  

  
การวิจัยในครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่อง ความสมัพันธร์ะหว่างความสขุในการ

ท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลู คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ
การวิเคราะหค่์าที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียรส์นั ผลการทดสอบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 
– 29 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด อายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 13,250 – 16,830 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1.พนักงานที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และลกัษณะงานที่แตกต่างกนั มีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 2.ปัจจัยความสุขในการท างาน
โดยรวม (r = 0.651) และรายดา้น ไดแ้ก่ ความสุขในการท างานดา้นคุณธรรม (r = 0.681) ดา้น
การหาความรู ้(r = 0.680) ดา้นน า้ใจงาม (r = 0.572) ดา้นสงัคมดี (r = 0.476) ดา้นครอบครวัดี (r 
= 0.380) ดา้นสุขภาพดี (r = 0.343) และดา้นใชเ้งินเป็น (r = 0.166) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 
ค าส าคญั : ความสขุในการท างาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั, พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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This research aims to study the relationship between happiness at work and 

organizational commitment of employees at Thailand Post (Company Limited) in 
Bangkok. The samples in this study were 400 employees of Thailand Post. A 
questionnaire was used for data collection, and the statistical techniques used for data 
analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, independent 
sample t-test, One-way Analysis of Variance and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. The results of the study revealed that most of the respondents were male, 
aged between 20-29, had qualifications below a Bachelor's degree, being single, work 
experience from 1-5 years, and earned an average monthly income of 13,250-16,830 
Baht. The results of the hypotheses testing were as follows: (1) employees of different 
age, educational level, status, duration of work, average monthly income and different 
job characteristics had a different organizational commitment of employee at a 0.05 
statistical level of significance; (2) the overall factors of happiness at work (r = 0.651) 
and the aspects of a happy soul (r = 0.681), a happy brain (r = 0.680), a happy heart (r 
= 0.572), a happy society (r = 0.476), a happy family (r = 0.380), a happy body (r = 
0.343) and happy money (r = 0.166), which was positively related to the organizational 
commitment of employees at a 0.01 level of statistical significance. 

 
Keyword : Happiness at work, Organizational commitment, Thailand Post Company 
Limited, Bangkok area 
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ไดน้ามาอา้งอิงในการท าสารนิพนธฉ์บบันีไ้ว ้ณ โอกาสนีด้ว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านธุรกิจ
ไปรษณียแ์ละบริการ Logistics ที่มีบุคลากรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการท างานขององคก์รเป็นหลัก 
ท าใหอ้งคก์รมีบุคลากรเป็นจ านวนมาก จึงมีตน้ทุนค่าตอบแทนแรงงานและตน้ทุนในการพัฒนา
บุคลากรค่อนขา้งสูง การบริหาร “ทรพัยากรมนุษย์” หรือ “ทุนมนุษย์” หรือ “คน” จึงเป็นเรื่องที่
ผูบ้รหิารจะตอ้งใหค้วามส าคญัเพราะ “คน” เป็นปัจจยัหลกัประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของ
องคก์ร ดังนั้น การสรา้งความผูกพันของบุคลากรต่อองคก์ร (Employee Engagement) จึงเป็น
ประเด็นที่มีความส าคญัต่อองคก์รอย่างมาก 

ความผูกพันของบุคลากรต่อองคก์รเป็นปัจจัยที่ไดร้บัการศึกษามาอย่างยาวนานและ
ได้รบัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง เนื่องจากความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรเป็นตัวแปรที่มี
ความส าคัญในเชิงธุรกิจ เช่น องค์กรที่บุคลากรมีระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรสูง  
จะสง่ผลใหอ้งคก์รนัน้มีผลผลิตเพิ่มขึน้ ยอดขายเพิ่มขึน้ ความพงึพอใจของลกูคา้สงูขึน้ และมีอตัรา
การลาออกของบคุลากรท่ีลดลง (Hewitt Associates LLC, 2004 อา้งถึงใน Macey & Schneider, 
2008) นอกจากนี ้จากงานวิจัยจากการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) โดย Halbesleben 
(2010) ยืนยันว่า ความผูกพันของบุคลากรต่อองคก์รเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญทางธุรกิจ โดย
ความผูกพันของบุคลากรต่อองคก์รจะส่งผลต่อความมุ่งมั่น (Commitment) ของบุคลากร การมี
สขุภาพกายที่ดีของบคุลากร ความตัง้ใจที่จะไม่ลาออก และผลการท างานของบคุลากรที่ดีอีกดว้ย 

จากการศึกษาของนักจิตวิทยาระดับโลก เช่น การศึกษาของ Lyubomirsky, King, and 
Diener (2005) ที่ได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างมนุษย์เงินเดือนจ านวน 275,000 คนทั่วโลก พบว่า
ความสุขเป็นปัจจัยหลักที่น าใหพ้วกเขาไดร้บัความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีการสรา้งผลงาน มี
สขุภาพที่ดี มีอายุยืน มีสมัพันธภาพที่ดี มีสงัคมที่ดี มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละพลงัชีวิต เรียกไดว้่า
เมื่อเกิดความสุขก็ย่อมน าไปสู่ผลลัพธ์ของความส าเร็จ นอกจากนี ้บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังอย่าง 
Gallup ยังไดท้ าการส ารวจเรื่องผลลพัธข์องการที่พนักงานมีความผูกพนักบัองคก์ร และคน้พบว่า
หน่วยงานธุรกิจที่มีพนักงานที่มีความผูกพันในระดับสูงสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า
หน่วยงานที่พนกังานมีความผกูพนัในระดบัต ่ากว่า 
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การที่บุคลากรในองคก์รซึ่งเป็นหวัใจส าคัญเป็นพลงัขับเคลื่อนองคก์รสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย มีความสุขและสนุกกบัการท างาน มีความรูส้ึกอยากมาท างาน มีสถิติการขาดงาน เขา้
ท างานสาย ลาป่วย หรือลากิจของบุคลากรลดลง ส่งผลให้คุณภาพของสินค้า และบริการ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรดีขึน้ ผลผลิตของ
องคก์รสูงขึน้ ความไม่พอใจในการท างานลดลง บุคลากรมีความรกัในองคก์รมากขึน้ อัตราการ
ลาออกลดลง ส่งผลใหอ้งคก์ารประหยัดค่าใชจ้่ายในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ เกิด
ชุมชนที่เขม้แข็งในองค์กร เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร (กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, 
2557) 

ในปัจจุบัน ปณท ก าลังเผชิญกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขนัในธุรกิจที่มีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มจ านวน
มากขึน้ ส่งผลใหร้ายไดล้ดลงอย่างมาก ในขณะที่ค่าใช่จ่ายเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งเป็นประเด็นส าคญัส าหรบั
ผูน้  าองคก์รที่ตอ้งเขา้ใจและเตรียมพรอ้มรบัมือใหท้ันสถานการณ์ ผูบ้ริหารทุกระดับตอ้งเป็นผูน้  า
การเปลี่ยนแปลง สร้างศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ เพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงและบคุลากรรูส้ึก
ว่าพืน้ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย (Comfort Zone) เกิดความไม่มั่นคง อาจส่งผลใหร้ะดับความ
ผกูพนัของบคุลากรลดลงได ้ 

ดังนั้น จะเห็นไดว้่าหากบุคลากรมีความสุขในการท างานและมีความผูกพันต่อองคก์ร
ย่อมส่งผลให้บุคลากรพรอ้มที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างาน เพื่อให้องคก์รสามารถ
บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไวส้  าเรจ็ และไม่ตอ้งสญูเสียเวลา ค่าใชจ้่ายในการสรรหาบุคลากรใหม่ ๆ และ
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาบุคลากร ทัง้นี ้ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เป็นพืน้ที่ที่มีการแข่งขนัสงูมาก 
ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลและ  
ผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต่์อองคก์รในการน าไปก าหนดนโยบายและวิธีการที่จะช่วย
เสริมสรา้งความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองคก์รใหก้ับพนกังานเพื่อใหพ้นักงานทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการท างานให้ ปณท สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างอย่างมั่นคงและก้าวหน้า
ท่ามกลางสถานการณก์ารแข่งขนัที่สงูขึน้มาก 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานและระดับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน

บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ใน

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความสขุในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อสรุปข้อมูลผลการส ารวจความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังาน ปณท ประมวลผล วิเคราะห ์และรายงานผลการส ารวจต่อผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถึงแนวโนม้
ของความสขุในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร  

2. ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลหรือผู้เก่ียวข้องสามารถน าผลลัพธ์ที่ ได้มาก าหนด
กระบวนการในการเสริมสรา้งความสุขในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์ร โดยการเชื่อมโยง
กบัระบบการบรหิารงานต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากรมีความมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบติังานได้
เต็มความสามารถ  

3. ผูบ้ริหารดา้นทรพัยากรบุคคลสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและ
พัฒนาในการบริหาร การก าหนดนโยบายขององคก์าร และวางแผนกลยุทธ์ดา้นการสรา้งความ
ผูกพันต่อองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน และช่วยขับเคลื่อนภารกิจ
องคก์รใหบ้รรลตุามเปา้หมาย 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากร เป็นพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน

ทัง้หมด 8,901 คน (ฝ่ายทรพัยากรบคุคล, 2563) 
 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวนทั้งหมด 400 คน โดยผูว้ิจัยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane กรณีทราบจ านวนประชากร 
(ธานินทร ์ศิลป์จารุ, 2553, น.47) ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่
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ยอมรบัไดเ้ท่ากับ 5% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 383 คน และเก็บเพิ่มอีก 17 คน รวมทัง้หมดเท่ากับ 
400 คน 

 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี ้
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล มี 7 ดา้น คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส

อายงุาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และลกัษณะงาน  
1.2 ความสุขในการท างาน มี 8 ด้าน คือ สุขภาพดี (Happy Body) น ้าใจงาม 

(Happy Heart) การผ่อนคลาย (Happy Relax) การหาความรู ้(Happy Brain) คณุธรรม (Happy 
Soul) ใชเ้งินเป็น (Happy Money) ครอบครวัดี (Happy Family) และสงัคมดี (Happy Society) 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร 3 ประการ คือ การกล่าวถึงองค์กร
ในทางที่ดี (Say) ความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร (Stay) และความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร 
(Strive) 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ปณท หมายถึง บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด เป็นรฐัวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์มื่อวันที่14 สิงหาคม 
2546 โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด ประกอบธุรกิจใหบ้ริการรบั-ส่งข่าวสาร สิ่งของ 
บรกิารการเงินและบรกิารตวัแทน 

2. พนักงาน หมายถึง บุคลากรของ ปณท ที่มีสภาพการจา้งเป็นพนักงานตัง้แต่ระดับ 1 
ขึน้ไป  

3. ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรูส้ึกทางบวกที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการไดท้ างานที่รกั มีเพื่อน
รว่มงานที่ดี มีผูบ้งัคับบญัชาที่ดี มีความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน มีความปลอดภยัในการท างาน 
และเป็นที่ยอมรบันบัถือจากเพื่อนร่วมงาน รูส้ึกสนุกในการท างาน มีความตัง้ใจและกระตือรือรน้ที่
จะท างาน และท างานโดยมุ่งเนน้ผลส าเรจ็ขององคก์ร ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 สุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง การมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 
ดแูลตนเองไม่ใหเ้ป็นภาระของผูอ่ื้น มีการตรวจสขุภาพเป็นประจ าทุกปี และไดเ้ขา้ร่วมฟังบรรยาย/
อบรม/สมัมนาในหวัขอ้ดา้นสขุภาพต่าง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้ และมีสถานพยาบาลที่เหมาะสม 
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3.2 น า้ใจงาม (Happy Heart) หมายถึง การมีน า้ใจเอือ้อาทรต่อ เจา้นาย ลูกน้อง 
เพื่อนร่วมงาน ครอบครวั การใหค้วามช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การท างานเป็นทีม มีการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างานร่วมกัน การท าประโยชนเ์พื่อส่วนรวม และเขา้ร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชนต่์อสงัคมที่ ปณท จดัขึน้ 

3.3 การผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถึง การรูจ้กัผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการ
ด าเนินชีวิต และในการท างาน มีเวลาว่างท ากิจกรรมที่ชอบ มีเวลาสังสรรค์กับเพื่อนหรือเพื่ อน
รว่มงาน และมีเวลาพกัผ่อนอย่างเพียงพอ 

3.4 การหาความรู ้(Happy Brain) หมายถึง การหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเ้พื่อ
พัฒนาตนเอง ใหเ้กิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้เขา้ร่วมหลักสูตรอบรมที่ ปณท จัดให ้
ไดร้บัการสนบัสนนุจาก ปณท ในการศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติม 

3.5 คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมีศีลธรรมในการด าเนินงาน ละอายและเกรง
กลวัต่อการกระท าที่ไม่ดีของตนเอง ท างานดว้ยความสจุริต มีความรบัผิดชอบ มีระเบียบวินยั ตรง
ต่อเวลา 

3.6 ใชเ้งินเป็น (Happy Money) หมายถึง มีการบริหารจดัการรายรบัรายจ่ายที่ดี ทัง้
ของตนเองและครอบครวั รูจ้กัออม รูจ้กัใช ้เป็นหนีอ้ย่างมีเหตผุล ปณท มีการสนบัสนุนใหพ้นกังาน
มีการบริหารจดัการเงินเช่น การจดัอบรมใหค้วามรูด้า้นการบริหารจดัการเงินเพื่อการวางแผนทาง
การเงินไดอ้ย่างเหมาะสม  

3.7 ครอบครวัดี (Happy Family) หมายถึง การมีครอบครวัที่อบอุ่น มีความรกัความ
ผูกพันต่อกัน คอยสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกัน รูส้ึก
ปลอดภยัเมื่ออยู่กบัครอบครวั 

3.8 สงัคมดี (Happy Society) หมายถึง การมีความรกัสามัคคี มีน า้ใจ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาทั้งชุมชนที่ท างานและที่พักอาศัย มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่ดี ในการท างาน  
ไม่แข่งขนั อิจฉา หรือนินทากนั 

4. ความผูกพันต่อองคก์ร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทัง้ในดา้นความรูส้ึก
และสติปัญญา เพื่อใหง้าน ภารกิจ และวิสยัทัศนข์ององคก์รบรรลุผล และมีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความผกูพนัของบคุลากรต่อองคก์ร 3 ประการ ดงันี ้

4.1 การกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี (Say) คือ พนกังานกล่าวถึงสิ่งที่ดีขององคก์รใหแ้ก่
ผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครวั หรือลกูคา้ พนกังานมีความภาคภูมิใจและยินดี เมื่อผูอ่ื้นพดูถึง 
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ปณท ในทางที่ดี อยากบอกผูอ่ื้นว่าท างานอยู่ในองคก์รใด อยากชักชวนผูอ่ื้นใหม้าท างานในองคก์รนี ้
ชีแ้จงและใหข้อ้มลูเมื่อมีผูก้ลา่วถึง ปณท ในทางลบ และมีความยินดีที่ ปณท พฒันาไปในทางที่ดี 

4.2 ความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร (Stay) คือ การที่พนักงานยึดมั่นอยู่กบัองคก์ร
จนเกษียณ แมจ้ะมีองคก์รอ่ืนมาชกัชวนใหไ้ปร่วมงานโดยเสนอค่าตอบแทนและต าแหน่งที่ดีกว่า 
หรือขณะนัน้ ปณท ก าลงัเผชิญกับอปุสรรคก็ตาม เพราะรูส้ึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ
ในความส าเร็จและการพัฒนาขององคก์าร มีคุณค่า พอใจที่จะท างานที่องคก์รนี ้มีความห่วงใยใน
ความอยู่รอดและทิศทางการเติบโตของ ปณท 

4.3 ความทุ่มเทในการท างานให้องค์กร (Strive) คือ การที่พนักงานอยู่ท างานกับ
องค์กรอย่างเต็มใจ ท างานรับใช้องค์กร ต้องการสร้างผลงานที่ ดีให้กับองค์กร ใช้ความรู้
ความสามารถในการท างานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อใหง้านบรรลุผลส าเร็จ แมจ้ะตอ้ง
ท างานล่วงเวลาหรือมีภาระงานมากขึน้กว่าเดิม มีความยินดีและเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
ปณท จดัขึน้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

2. ความสุขในการท างานมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัสว่นบคุคล มี 7 ดา้น ดงันี ้
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. อายงุาน 
6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
7. ลกัษณะงาน 

 

 

 

 

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
1. การกลา่วถึงองคก์รในทางที่ดี (Say) 
2. ความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร 

(Stay) 
3. ความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร 

(Strive) 
 

ความสขุในการท างาน มี 8 ดา้น ดงันี ้
1. สขุภาพดี (Happy Body) 
2. น า้ใจงาม (Happy Heart) 
3. การผ่อนคลาย (Happy Relax) 
4. การหาความรู ้(Happy Brain) 
5. คณุธรรม (Happy Soul) 
6. ใชเ้งินเป็น (Happy Money) 
7. ครอบครวัดี (Happy Family) 
8. สงัคมดี (Happy Society) 
9.  



 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัความสมัพนัธข์องความสขุในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยั ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความสขุในการท างาน 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
4. ขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
6. สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใชใ้นการวิจยั 

 
แนวคิดและทฤษฎดี้านประชากรศาสตร ์

กรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548) กล่าวว่า บุคลากรแต่ละคนในองคก์รจะมีลักษณะ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสาเหตุที่มีการแสดงออกที่แตกต่างกันนีม้าจากปัจจัยต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ลักษณะพฤติกรรมในการท างาน ระยะเวลาในการท างานใน
องคก์ร เป็นดงันี ้

1) อายุกบัการท างาน - เป็นที่ยอมรบักนัว่าผลงานของบคุลากรจะลดนอ้ยลงเมื่ออายุ
เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ในการท างานสูง ท าใหส้ามารถ
ปฏิบติังานที่มีผลผลิตสงูได ้อีกทัง้บคุลากรที่อายมุากจะไม่ค่อยยา้ยงานหรือลาออก เพราะมีโอกาส
เปลี่ยนงานน้อย และระยะเวลาที่ท างานอยู่ในองคก์รที่มากจะไดร้บัค่าตอบแทนมากขึน้ รวมถึง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้เพิ่มขึน้ด้วย บุคลากรที่มีอายุมากขึน้จึงปฏิบัติหน้าที่การงานอย่าง
สม ่าเสมอ และขาดงานนอ้ยกว่าบคุลากรที่มีอายนุอ้ย 

2) เพศกับการท างาน - จากการศึกษาโดยทั่วไป เรื่องความสามารถเก่ียวกับการ
แก้ไขปัญหาในการท างาน แรงจูงใจ ความสามารถในการเรียนรู้ และการปรับตัวทางสังคม 
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาของนกัจิตวิทยา
พบว่า เพศชายจะมีคาดหวงัความส าเร็จและมีความคิดเชิงรุกมากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มีความ
แตกต่างใน เรื่องผลงาน และความพงึพอใจในการท างาน 
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3) สถานภาพการสมรสกบัการท างาน – พบว่าบุคลากรที่เป็นโสดมีอตัราการลาออก
จากงานและขาดงานมากกว่าผูท้ี่สมรสแลว้ นอกจากนี ้บุคลากรที่สมรสแลว้จะมีความพึงพอใจใน
การท างานมากกว่าบุคลากรที่เป็นโสด รวมทัง้เห็นคุณค่าของงาน และมีความรบัผิดชอบในงานที่
ไดร้บัมอบหมาย  

4) ความอาวุโสในการท างานกับการท างาน - บุคลากรที่เป็นมีความอาวุโสจะมี
ผลงานที่ดีกว่าบุคลากรใหม่ และมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าบุคลากรที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตรต่์างกนั  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การแบ่งส่วนการตลาดนิยมใช้เกณฑ์ทางด้าน
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ลกัษณะครอบครวั การศกึษา รายได ้และอาชีพ ลกัษณะ
ประชากรศาสตรจ์ึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย และง่ายต่อการน ามาวัด
มากกว่าตวัแปรอ่ืน ประกอบดว้ยตวัแปรที่ส  าคญั ดงันี ้

1) เพศ - เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาด ปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภค ซึ่งอาจมีสาเหตมุาจากการที่ผูห้ญิงท างานมากขึน้ 

2) อายุ - ผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุที่
แตกต่างกัน อายุจึงเป็นตัวแปรดา้นประชากรศาสตรใ์นการคน้ควา้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market)  

3) ลกัษณะครอบครวั - เป็นเปา้หมายส าคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาด 
นกัการตลาดจะใหค้วามสนใจในเรื่องของจ านวน ผูท้ี่มีอ  านาจตดัสินใจการบริโภคในครวัเรือน และ
ลกัษณะของบคุคลในครวัเรือนที่ใชส้ินคา้ เพื่อน ามาพฒันากลยทุธท์างการตลาดใหเ้หมาะสม 

4) การศึกษา รายได้ และอาชีพ - เป็นตัวแปรส าคัญในการแบ่งส่วนการตลาด แม้ว่า
นกัการตลาดจะใหค้วามสนใจผูบ้รโิภคที่มีความสามารถในการซือ้ แต่ในขณะเดียวกนัครอบครวัที่มี
รายไดน้อ้ยก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ การถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวจึงเป็นปัญหาส าคัญในการ
แบ่งสว่นการตลาด  

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกับความสุขในการท างาน 

ความหมายของความสุขในการท างาน 
จิรา เติมจิตรอารีย ์(2550) กล่าวว่า การมีความสุขกับการท างาน คือ การไดเ้ลือก

ท างานที่ชอบหรือการสรา้งความพึงพอใจในงานที่ท า หาวิธีการท างานใหม้ีความสขุ มีการก าหนด
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เป้าหมายในขอบเขตที่สงัคมยอมรบัตามความสามารถของตนเอง และสามารถท าใหส้  าเร็จได ้แลว้
ลงมือปฏิบติัตามที่ตัง้เปา้หมายไวอ้ย่างตัง้ใจ ผลลพัธคื์อความสขุและความปิติจากความส าเรจ็ในงาน 

สรุกลุ ลีเรือง (2553) กลา่วว่า ความสขุในการท างาน หมายถึง การรบัรูข้องบุคคลที่มี
ต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน อนัไดแ้ก่ ความสมัพนัธก์บัผูร้่วมงาน งานที่ตนเองตอ้งรบัผิดชอบ 
มีความคาดหวังถึงความส าเร็จในการท างาน และการได้เป็นที่ยอมรบันับถือจากผูร้่วมงาน ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ ความสนุก ความรื่นเริง ความตั้งใจในการท างาน ความภูมิใจในงานที่
ตนเองตอ้งดแูลรบัผิดชอบ 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2554) ไดใ้หน้ิยามของค าว่า สุข คือ ความสบายกาย 
สบายใจ ซึ่งมีหลายระดบัตัง้แต่ความสบายใจ ความพอใจ รวมถึงความเพลิดเพลิน และความสนกุ 

ณัฐชนันท์พร ทิพย์รกัษา (2556) ความสุขในการท างาน หมายถึง การท างานใน
สภาวะจิตใจที่ปราศจากความทุกข ์สบายกาย สบายใจ อารมณดี์ รูส้ึกสนุกและเพลิดเพลินในการ
ท างาน ท าใหส้ามารถท างานหนกัโดยไม่รูส้กึเหนื่อยหรือเบื่อหน่าย 

ณิชารีย ์แก้วไชยษา (2559) ความสุขในการท างาน (Work Happiness) หมายถึง 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการท างาน ท าให้บุคคลสามารถท างานบรรลุ
เปา้หมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

สุภัทร ชูประดิษฐ์ (2561) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรูส้ึกที่
เกิดขึน้ภายในจิตใจ มคีวามรูส้ึกเพลิดเพลินกบังานที่ท า ภาคภูมิใจในงาน รบัรูว้่างานที่ตนท านัน้มี
ความส าคญั มีคณุค่า มีความรบัผิดชอบต่องานที่ท า รูส้ึกสนุกสนานและมีความสุขในการท างาน 
มีความรูส้ึกว่าได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดพลังในการท างาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพ ความคิด
สรา้งสรรคแ์ละบรรยากาศการท างานที่ดี 

จากการศกึษาสามารถสรุปไดว้่าความสขุในการท างาน หมายถึง ความรูส้ึกทางบวก
ที่เกิดขึน้ภายในตวับคุคลที่มีต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น
การได้ท างานที่รกั มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีผูบ้ังคับบัญชาที่ดี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มี
ความปลอดภยัในการท างาน และเป็นที่ยอมรบันบัถือจากเพื่อนร่วมงาน รูส้ึกสนกุในการท างาน มี
ความตัง้ใจและกระตือรือรน้ที่จะท างาน และท างานโดยมุ่งเนน้ผลส าเรจ็ขององคก์ร  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการท างาน 

Manion (2003) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าไป
พิจารณาในการปรบัเปลี่ยนการบริหารงานที่ส่งเสริมใหบุ้คลากรขององคก์รเกิดความรูส้ึกอยาก
ท างาน สรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งส่งผลใหบุ้คลากรมีความยินดีในงานที่
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รบัผิดชอบ มีส่วนร่วมในงาน และเกิดความสุขในการท างาน โดยองคป์ระกอบของความสุขมี 4 
ดา้นดงันี ้

1) การติดต่อสัมพันธ์ หมายถึง การรบัรูพ้ืน้ฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในสถานที่ท างาน โดยที่บุคลกรมาท างานร่วมกนั เกิดสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนั มีการพูดคยุกนั
อย่างเป็นมิตร เกิดสงัคมการท างานขึน้ ใหก้ารช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และไดร้บัการช่วยเหลือจาก
ผูร้ว่มงาน เกิดมิตรภาพระหว่างที่ดีระหว่างกนั ในการปฏิบติังาน และมีความสขุ 

2) ความรกัในงาน หมายถึง การรบัรูค้วามรูส้ึกรกัและผูกพันกับงานอย่างมาก 
รบัรูว้่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส  าเร็จ กระตือรือรน้ ต่ืนเตน้ และรูส้ึกเพลิดเพลินในการ
ท างาน และปรารถนาที่จะปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ รูส้ึกเป็นสขุ มีความภาคภูมิใจในงานที่ตน
รบัผิดชอบ 

3) ความส าเร็จในงาน หมายถึง การรบัรูว้่าตนปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย
ที่ตัง้ไว ้ไดร้บัมอบหมายใหท้ างานที่ทา้ทาย มีผลลพัธใ์นการท างานไปในทางที่ดี ท าใหรู้ส้ึกมีคณุค่า 
มคีวามภาคภมูิใจในการพฒันาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบติังานใหส้  าเรจ็ 

4) การเป็นที่ยอมรับ หมายถึง การรบัรูว้่าตนเองได้รับการยอมรับและความ
เชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคับบญัชา เป็นที่คาดหวงัที่ดีในการปฏิบติังาน และไดร้บัความ
ไวว้างใจจากเพื่อนรว่มงาน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณก์บัเพื่อนรว่มงาน และไดใ้ชค้วามรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 

Gavin and Mason (2004) กล่าวว่า ความสขุเป็นสิ่งที่เกิดจากความรูส้ึกภายในของ
แต่ละบคุคล ท าใหเ้กิดความรูส้กึในทางที่ดี เช่น พงึพอใจ ชื่นชอบ โดยมี 3 องคป์ระกอบ คือ 

1) ความมีอิสระ คือ การที่บุคคลสามารถคิดและตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนตอ้งการได ้
มีเสรีภาพในการตัดสินใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต สามารถท าอะไรก็ได้เพื่อให้ตนเองมี
ความสขุ 

2) ความรู ้เป็นส่วนส าคญัที่ช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็นไปไดอ้ย่างถูกตอ้งในสิ่งที่ตน
ตอ้งการ ใชค้วามรูใ้ห้เกิดประโยชน ์และเกิดความคิดสรา้งสรรค ์มีการติดต่อกับผูอ่ื้น ไดร้บัการ
ไวว้างใจและการยอมรบัจากบคุคลอื่น 

3) ความสามารถเป็นลกัษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนโดยการ
จดัอบรมใหเ้กิดความรูค้วามเชี่ยวชาญ ท าใหเ้กิดวิสยัทศันแ์ละประสบการณท์ี่เพิ่มขึน้ 
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Fisher (2010) แบ่งความสขุในการท างานออกเป็น 3 ระดบั คือ  
1) ระดบัชั่วคราว (Transient Level) คือ สภาวะอารมณท์างบวกที่เกิดขึน้ภายใน

ตัวบุคคล โดยเป็นสภาพอารมณ์ชั่ วคราวและไม่ต่อเนื่อง เกิดขึน้และผันแปรภายในตัวบุคคล 
ความสุขในการท างานระดับชั่ วคราวประกอบด้วย สภาวะอารมณ์พอใจในงาน (State Job 
Satisfaction) ความพอใจชั่ วขณะ (Momentary Affect) สภาวะลื่นไหล (Flow State) อารมณ์
ชั่ วขณ ะในขณ ะท างาน  (Momentary Mod at Work) สภาวะความผูกพัน ต่องาน  (State 
Engagement) ความสนุกในการท างาน (Task Enjoyment) ความรูส้ึกในการท างาน (Emotion at 
Work) และสภาวะแรงจงูใจภายใน (State Intrinsic Motivation)  

2) ระดับบุคคล (Person Level) คือ ความรูส้ึกในตัวบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
ท างาน ซึ่ง ประกอบด้วย ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) แนวโน้มการแสดงอารมณ ์
(Dispositional Affect) ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร (Affective Organizational Commitment) 
ความทุ่มเทในงาน (Job Involvement) ลักษณะอารมณ์ขณะท างาน (Typical Mood at Work) 
ความผกูพนัในงาน (Engagement) ความกา้วหนา้ในงาน (Thriving) ความกระปรีก้ระเปรา่ในการ
ท างาน (Vigor) ความเจริญ รุ่งเรือง (Flourishing) และความรู้สึกมีความสุขในการท างาน 
(Affective Well-Being at Work)  

3) ระดบัหน่วยงาน (Unit Level) เป็นความรูส้กึมีความสขุที่เกิดขึน้รว่มกนัในกลุ่ม
คนท างาน ซึ่งประกอบด้วยขวัญหรือความพึงพอใจในงานของกลุ่ม  (Morale/Collective Job 
Satisfaction) การแสดงอารมณ์ของกลุ่ม (Group Affective Tone) อารมณ์ของกลุ่ม (Group 
Mood) ระดับความผูกพันต่อกลุ่ม (Unit Level Engagement) และความพอใจในงานของกลุ่ม 
(Group Task Satisfaction) 

รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) การท างานอย่างมีความสุข หมายถึง การที่บุคลากรใน
องค์กรท างานโดยรู้สึกเหมือนว่าตนไม่ได้ท างาน ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตัง้ไว ้ทัง้ในระดบับุคคลและองคก์ร ซึ่งประกอบดว้ยแรงผลกัดนัใหเ้กิดการท างานอย่าง
มีความสขุ 5 ดา้น คือ 

1) ผู้น า หมายถึง ระดับหัวหน้างานหรือผู้บริหารในองค์กรที่มีลักษณะส าคัญ
ส่งเสริมและสรา้งทีมงานภายใตบ้ังคับบัญชาใหพ้นักงานเกิดการท างานอย่างมีความสุข มีการ
สรา้งแรงจูงใจในการท างานอย่างสม ่าเสมอ สรา้งการสื่อสารแบบสองทางเพื่อใหเ้กิดการสื่อสาร
อย่างโปรง่ใส อทุิศตนเพื่อองคก์ร และสรา้งความรูส้กึที่ดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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2) ความสมัพนัธใ์นที่ท างาน หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างเพื่อนรว่มงาน
ในที่ท างาน โดยมีลกัษณะของความสมัพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายในกลุ่ม ซึ่งเมื่อกลุ่มใหก้ารยอมรบัซึ่ง
กนัและกนั 

3) ความรกัในงาน หมายถึง กิจกรรมหนึ่งที่บุคคลตอ้งปฏิบติั เพื่อใหภ้ารกิจที่ตน
ไดร้บัมอบหมาย บรรลเุปา้หมายที่ไดต้ัง้ไว ้โดยมีความพงึพอใจต่อกิจกรรมนัน้ๆ ที่ตนไดป้ฏิบติั 

4) ค่านิยมร่วมขององคก์ร หมายถึง พฤติกรรมที่ยึดถือเป็นพฤติกรรมร่วมของคน
ในองคก์ร และมีการปฏิบติักนัมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวฒันธรรมขององคก์รนัน้ 

5) คณุภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความสมัพนัธข์ององคก์รประกอบ 3 ดา้น 
คือ 1. สภาพแวดล้อมการท างาน 2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน และ 3. ความเป็นมนุษย์ในการ
ท างาน ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อองคก์รและพนักงานในการที่จะหาจุดที่สรา้งความพึงพอใจ
รว่มกนั เพื่อใหพ้นกังานท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูที่สดุ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) (2552) ไดก้ าหนดตวัชีว้ัด
ความก้าวหน้าของมนุษย์ เรียกว่า “ความสุข 8 ประการ” มาพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace) ประกอบดว้ย  

1) สขุภาพดี (Happy Body) หมายถึง การมีสขุภาพแข็งแรงทัง้กายและใจ รูจ้กัใช้
ชีวิต รูจ้กักิน รูจ้กันอน ชีวีมีสขุ 

2) น า้ใจงาม (Happy Heart) หมายถึง การมีน า้ใจเอือ้อาทรต่อกัน รูจ้ักแบ่งปัน
อย่างเหมาะสม รูจ้ักบทบาทของแต่ละคน ตั้งแต่ เจา้นาย ลูกน้อง พ่อแม่ และสิ่งต่าง ๆ ที่เขา้มาใน
ชีวิต 

3) การผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถึง การรูจ้ักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ใน
การท างานและใชช้ีวิต 

4) การหาความ รู้ (Happy Brain) หมายถึง การหาความ รู้พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาจากแหลง่ต่าง ๆ น าไปสูก่ารเป็นมืออาชีพและความมั่นคงกา้วหนา้ในการท างาน 

5) คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมีคุณธรรม (หิริ โอตัปปะ) ความละอายและ
เกรงกลวัต่อการกระท าที่ไม่ดีของตนเอง มีคุณธรรม มีความซื่อสตัยน์ าความสุขสู่องคก์ร มีความ
ศรทัธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 

6) ใชเ้งินเป็น (Happy Money) หมายถึง ปลอดหนี ้ใชเ้งินเป็น มีเงินรูจ้ักเก็บรูจ้ัก
ใชเ้ป็นหนีใ้หพ้อดีมีชีวิตที่เหมาะสม 
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7) ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้
ความส าคญักบัครอบครวัเป็นก าลงัใจที่ดีในการท างาน 

8) สงัคมดี (Happy Society) หมายถึง มีความรกัสามัคคีเอือ้เฟ้ือต่อสงัคมที่ตน
ท างานและพกัอาศยั เกิดสงัคมและสภาพแวดลอ้มที่ดี 

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองคก์ร 

ความหมายของความผูกพันต่อองคก์ร 
Strellioff, 2003, อ้างถึงใน ซัลวานา ฮะซานี (2550) กล่าวว่า “Engagement” มี

ความหมายเดียวกับ “Commitment” หมายถึง ความผูกพันเป็นสภาวะที่เก่ียวขอ้งกับทัง้อารมณ์
และเหตผุลของบคุคลในดา้นงานและองคก์ร โดยแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม 3 ลกัษณะ คือ 

1) การพูด (Say) คือ การกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนฟัง ไม่ว่าจะ
เป็นเพื่อนรว่มงาน ครอบครวั ลกูคา้ และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งอื่น ๆ 

2) การอยู่กับองค์กร (Stay) คือ ความต้องการที่จะอยู่กับองคก์รต่อไป แม้จะมี
หน่วยงานอื่นที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดีกวา 

3) การรับใช้ (Serve) คือ ความภูมิใจในงานที่ ท า รู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนบัสนนุใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ และเต็มใจที่จะท างานหนกัเพื่อองคก์รเมื่อจ าเป็น 

Woodruffe (2006) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร คือ ความพยายามอย่างละเอียด
รอบคอบ อทุิศเวลา สติปัญญา และแรงงานของบคุลากรท่ีใส่ไปในการท างาน เป็นความมุ่งมั่นที่จะ
อทุิศตนเพื่อความส าเรจ็ขององคก์ร 

จารุนนัท ์อิทธิอาวชักุล (2554) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองคก์ร คือ ความเต็มใจของ
บุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยู่ในองค์กรต่อไป มีทัศนคติทางบวกต่อองค์กร ยอมสละ
ความสขุบางสว่นของตนเองเพื่อใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายตามที่ตัง้ไว ้

แสงเดือน รกัษาใจ (2554) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองคก์ร หมายถึง ความรูส้ึกของ
พนักงาน แต่ละบุคคลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับองค์กร โดยผู้ที่มีความผูกพันต่อ
องคก์รจะแสดงลกัษณะเฉพาะ 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความเชื่อมันอย่างแรงกลา้ 2) ดา้นการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร และ 3) ดา้นความเต็มใจทุ่มเทความพยายามเพื่อองคก์รและ
ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะเป็นสมาชิกขององคก์ร 

กณัฐณฏัฐ์ ครุฑใจกลา้ (2556) กลา่วว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความรูส้กึที่
พนกังานมีต่อองคก์ร เป็นสิ่งที่ท าใหพ้นกังานยงัอยู่ในองคก์ร แยกลกัษณะของความผูกพันไดเ้ป็น 
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2 ลักษณะ คือ 1) ความผูกพันด้านความรูส้ึก คือผลของอารมณ์ หรือความรูส้ึกที่มีต่อองค์กร 
พนักงานมีความผูกพันอย่างมาก มีความสุขในการเป็นสมาชิกขององคก์ร และ 2) ความผูกพัน
ดา้นผลสืบเนื่อง ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากการตระหนกัถึงค่าใชจ้่ายที่มีความสมัพนัธก์บัการลาออก  

ประดิษฐพงษ์ สรอ้ยเพชร (2557) ความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังาน หมายถึง การ
ที่พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองคก์ร มีความเต็มใจ ทุ่มเท และปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
หากพนักงานขาดความผูกพันต่อองค์กรจะท าให้พนักงานขาดงาน เข้างานสาย โยกย้าย หรือ
เปลี่ยนงาน 

อนนัต ์มณีรตัน ์(2559) กลา่วว่า ความผกูพนัในองคก์ร หมายถึง สภาพหรือลกัษณะ
ของบุคลากรที่แสดงออกโดยการพยายามอย่างสุดความสามารถ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
เพื่อใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ ซึ่งมีองคป์ระกอบส าคญั 3 สว่น ดงันี ้

1) การพูดถึงองคก์ารในดา้นบวก (Say) หมายถึง ความรูส้ึกนึกคิดและการพูด 
ถึงองคก์รในดา้นบวกหรือในทางที่ดีเมื่อสนทนากบัผูอ่ื้น มีความภูมิใจและยินดีเมื่อกล่าวถึงองคก์ร 
ของตน รวมถึงความรูส้กึปรารถนาและหวงัดีกบัองคก์ร 

2) ความปรารถนาที่จะด ารงการเป็นสมาชิกองคก์ร (Stay) หมายถึง ความรูส้ึก
นึกคิดที่อยากเขา้เป็นสมาชิกและด ารงอยู่ในองคก์ร 

3) ความทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มความสามารถ (Strive) หมายถึง การใช้
ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการท างาน เพื่อความส าเร็จขององคก์ร พรอ้มทัง้ห่วงใย 
ช่วยเหลือ สนบัสนนุและพฒันาปรบัปรุงองคก์ร 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าความผูกพันต่อองคก์ร หมายถึง ระดบัความมุ่งมั่นของ
บุคลากรทัง้ในดา้นความรูส้ึกและสติปัญญา เพื่อใหง้าน ภารกิจ และวิสยัทศันข์ององคก์รบรรลผุล 
และมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความผกูพนัของบคุลากรต่อองคก์ร 3 ประการ ดงันี ้

1) การกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี (Say) คือ พนักงานกล่าวถึงสิ่งที่ดีขององคก์รใหแ้ก่
ผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครวั หรือลกูคา้ พนกังานมีความภาคภูมิใจและยินดี เมื่อผูอ่ื้นพดูถึง 
ปณท ในทางที่ดี อยากบอกผูอ่ื้นว่าท างานอยู่ในองคก์รใด อยากชักชวนผูอ่ื้นใหม้าท างานในองคก์รนี ้
ชีแ้จงและใหข้อ้มลูเมื่อมีผูก้ลา่วถึง ปณท ในทางลบ และมีความยินดีที่ ปณท พฒันาไปในทางที่ดี 

2) ความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์ร (Stay) คือ การที่พนักงานยึดมั่นอยู่กับองคก์ร
จนเกษียณ แมจ้ะมีองคก์รอ่ืนมาชกัชวนใหไ้ปร่วมงานโดยเสนอค่าตอบแทนและต าแหน่งที่ดีกว่า 
หรือขณะนัน้ ปณท ก าลงัเผชิญกับอปุสรรคก็ตาม เพราะรูส้ึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ
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ในความส าเร็จและการพฒันาขององคก์าร มีคณุค่า พอใจที่จะท างานที่องคก์รนี ้มีความห่วงใยใน
ความอยู่รอดและทิศทางการเติบโตของ ปณท 

3) ความทุ่มเทในการท างานให้องค์กร (Strive) คือ การที่พนักงานอยู่ท างานกับ
องค์กรอย่างเต็มใจ ท างานรับใช้องค์กร ต้องการสร้างผลงานที่ ดีให้กับองค์กร ใช้ความรู้
ความสามารถในการท างานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อใหง้านบรรลุผลส าเร็จ แมจ้ะตอ้ง
ท างานล่วงเวลาหรือมีภาระงานมากขึน้กว่าเดิม มีความยินดีและเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
ปณท จดัขึน้ 

 
ความส าคัญของความผูกพันต่อองคก์ร 

Steers (1977) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองคก์รสามารถใชท้ านายอัตราการเขา้ออก
จากงานของสมาชิกในองคก์รไดดี้กว่าการศกึษาเรื่องความพงึพอใจในงาน คือ 

1) ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิดซึ่งลักษณะครอบคลุมมากกว่าความ 
พงึพอใจในงานสะทอ้นถึงผลโดยทั่วไปที่บคุคลสนองตอบต่อองคก์รในแง่หนึ่งของงานเท่านัน้ 

2) ความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจ 
ถึงแมว้่าจะมีการพฒันาไปอย่างชา้ ๆ แต่ก็อยู่อย่างมั่นคง 

3) ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัชีว้ดัถึงความมีประสิทธิภาพขององคก์ร 
สกุานดา ศภุคติสนัติ์ (2540) กล่าวว่า ถา้พนกังานในองคก์รมีความผูกพนัต่อองคก์ร

จะท าใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รดงันี ้
1) อัตราการขาดงาน (Absenteeism) ความผูกพันต่อองคก์รมีความสมัพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจและส่งผลทางอ้อมต่อขวัญก าลังใจ  ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรล ุ
เป้าหมายไดง้่ายขึน้ โดยพนกังานที่มีความผูกพนัต่อองคก์รสงูจะมีแรงจูงใจในการท างานมากกว่า
พนกังานที่มีความผูกพนัต่อองคก์รต ่า และผูท้ี่มีความผูกพนัต่อองคก์รสงูจะมีอตัราการขาดงานต ่า
หรือไม่ค่อยขาดงาน สว่นผูท้ี่มีความผกูพนัต่อองคก์รต ่าจะขาดงานเป็นประจ า 

2) อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน (Turnover) ความผูกพันต่อองค์กรมี
ความสมัพนัธท์างลบกบัการลาออก และมีความสมัพนัธก์บัการลาออกมากกว่าความพึงพอใจในงาน 
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีมีอัตราการลาออกต ่า และมีแนวโน้มที่จะท างานกับ
องคก์รนานกว่าพนกังานที่มีความผกูพนัต่อองคก์รต ่า 
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3) การปฏิบติังาน (Job Performance) พนกังานที่มีความผูกพนัต่อองคก์รสงูจะ
มีความเต็มใจที่จะใชค้วามพยายามในการท างานเพื่อองคก์ร ความผูกพันต่อองคก์รน่าจะเป็น
ปัจจยัสนบัสนนุไปสูค่วามพยายามและอาจมีผลเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติังาน 

ดังนั้น การสรา้งความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะถ้าผู้บริหาร
สามารถท าใหบุ้คลากรมีความผูกพันต่อองคก์รไดก้็จะท าใหบุ้คลากรมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบติังาน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคต่์าง ๆ ที่ก่อใหเ้กิดปัญหาการด าเนินงานที่มีผลใหอ้งคก์ร
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรในด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของบคุลากรอีกดว้ย  

Hewitt Associates, 2004 อ้างถึงใน รักษ์รศัมี วุฒิมานพ (2555) กล่าวว่า ความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Engaged Employee) คือ ความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อ
พนกังานมีความผูกพนัจะส่งผลใหอ้งคก์ร เจริญเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 มากกว่าที่จะท าใหอ้งคก์ร
เจริญเติบโตลดลง ซึ่งจากการส ารวจพนกังานประมาณ 4 ลา้นคน พบว่าองคก์รมีการเจริญเติบโต 
อธิบายค่าเฉลี่ยของรายไดใ้น 5 ปี นัน้ มีการเจรญิเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 หรือมากกว่านัน้ 

 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันองคก์ร 

Steers and Porter (1983) สรุปว่า ปัจจัยที่ส  าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนกังานที่มีต่อองคก์รสามารถแบ่งเป็นกลุม่ใหญ่ ๆ ที่ส  าคญั 4 กลุม่ ดงันี ้

1) คุณลักษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ้สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีความสมัพนัธท์างต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

2) ลกัษณะงาน พบว่าปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความผูกพันมากที่สดุคือ ประสบการณ์
การท างานที่ท าใหพ้นกังานรูส้กึว่าความตอ้งการทางสภาวะจิตใจของเขาไดร้บัการตอบสนอง เช่น 
การไดร้บัความสะดวกสบายภายในองคก์ร 

3) ลกัษณะขององคก์ร พบว่าโครงสรา้งองคก์รที่หลากหลายมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร  

4) ประสบการณ์ในการท างาน เช่น พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกต่อองคก์ร ความ
น่าเชื่อถือขององคก์ร ความรูส้กึว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์ร และการปฏิบติัตวัของผูบ้งัคบับญัชา 
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Hewitt Associates, 2004 อา้งถึงใน รกัษ์รศัมี วฒุิมานพ (2555) อธิบายถึงปัจจัยที่
มีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) ตามแนวคิดว่า
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1) บคุคล (People) ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูจ้ดัการ และเพื่อนรว่มงาน 
2) งาน/คุณค่า (Work/Values) ประกอบดว้ย แรงจูงใจในการท างานและความ

เป็นสมาชิกขององคก์ร 
3) โอกาสที่ได้รบั (Opportunities) ประกอบด้วย โอกาสในการพัฒนาความรู้

ความสามารถ และโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 
4) คณุภาพชีวิต (Quality of Life) ประกอบดว้ย ความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิต 

สว่นตวัและสภาพแวดลอ้มการท างานทางกายภาพ 
5) กระบวนการวิธีการ (Procedures) ประกอบดว้ย หลักการปฏิบัติของบุคคล 

และการทบทวนผลการปฏิบติังาน 
6) รางวัลโดยรวม (Total Rewards) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผลประโยชน ์

เกือ้กลูและการใหค้วามส าคญั 
วิชัย แหวนเพชร (2543) กล่าวว่า พืน้ฐานที่ส  าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ท างาน ซึ่งอาจสง่ผลใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รในระยะยาว มีดงันี ้
1) งาน (Job) คือ ผูป้ฏิบติังานนัน้มีความชอบ ความถนดัและความสนใจในงาน

ที่ตนท าอยู่นั้นหรือไม่ หากมีความชอบก็ย่อมมีความพึงพอใจในงานนั้นสูง ในขณะที่ บุคคลนั้น
ท างานก็มีโอกาสที่จะเรียนรูง้าน เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ก็มากขึน้ 

2) ค่าจา้ง (Wage) ค่าจา้งแรงงานเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่ท าใหผู้ป้ฏิบัติงานรูส้ึก
อยากท างานในหน่วยงานนั้นหรือไม่ องคก์รจึงต้องพิจารณาการให้ค่าจา้งในอัตราที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะในคนงานหรือลกูจา้งที่มีคณุสมบติัเดียวกนั 

3) โอกาสที่ไดเ้ลื่อนขัน้หรือต าแหน่ง (Promotion) ความกา้วหนา้ในอาชีพมีผลต่อ
ความพงึพอใจในการท างาน  

4) การยอมรบั (Recognition) จากผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน ใน
บทบาทหน้าที่ท าใหผู้ป้ฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน ดังนัน้ การใหเ้กียรติ การรบัฟัง
ความคิดเห็นต่อผูป้ฏิบติังานจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพงึพอใจได ้

5) สภาพการท างาน (Working Condition) เป็นสภาพแวดลอ้มทั่วไปของสถานที่
ท างานเช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบฯ 
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6) ผลประโยชน์ (Benefit) และสวัสดิการ (Services) หมายถึง สิ่งที่ไดร้บัตอบ
แทนจากผลการปฏิบติังาน นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น บ าเหน็จ บ านาญ ค่ารกัษาพยาบาล ค่าที่พกั 
ค่าน า้มนัรถ และอื่น ๆ 

7) ผู้บังคับบัญชา (Leader) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมาก เช่น 
ลักษณะของผูบ้ังคับบัญชาเป็นแบบใด มีทักษะการบริหารงาน ความรูห้ลักจิตวิทยา และหลัก
มนุษยสัมพันธ์เพียงไร เมื่อมีปัญหาผู้บังคับบัญชามีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือให้
ค าแนะน าแก่ผูป้ฏิบติังานไดห้รือไม่ 

8) เพื่อนร่วมงาน (Co-workers) หากมีเพื่อนร่วมงานที่ดีในองคก์รย่อมส่งผลท า
ใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพอใจในการท างานมากขึน้ 

9) องคก์รและการจัดการ (Organization and Management) หมายถึง องคก์ร
ใดที่มีชื่อเสียงในการท างาน ย่อมท าใหเ้กิดการยอมรบั เกิดความพงึพอใจในองคก์รนัน้ 

สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) ไดแ้บ่งปัจจยัของความผูกพัน 
(Engagement Factors) เป็น 4 ดา้น ดงันี ้

1) ดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ การสรา้งช่องทางสื่อสารใหก้บัพนกังาน รบัฟังความคิดเห็น
ของพนกังาน มีมาตรฐานในการท างานอยู่ในระดบัที่ดี สง่เสรมิใหพ้นกังานไดส้รา้งสรรคแ์ละเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ สรา้งสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและเหมาะสมในการท างาน 

2) ดา้นงาน ไดแ้ก่ การมอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบัความรูค้วามเชี่ยวชาญของ
พนกังาน ใหโ้อกาสพนกังานมีส่วนในการตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ มีอปุกรณเ์ครื่องมือในการท างานให้
พนกังานอย่างเพียงพอ และมีรูปแบบการท างานที่สอดคลอ้งกบัองคก์ร  

3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ มีการวางแผนด้านการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุยอ์ย่างเหมาะสม จดัท าขีดความสามารถ (Competency) ขององคก์รและพนกังาน 
พนกังานมีโอกาสเรียนรูแ้ละกา้วหนา้ในอาชีพ มีการจ่ายค่าจา้งที่เป็นธรรม และท าใหพ้นกังานรูส้ึก
มีความมั่นคงในอาชีพ  

4) ด้านภาวะผู้น า ผู้น าจะต้องมีการวางแผนงานและพัฒนาด้านการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุยอ์ย่างเหมาะสม มีวิสยัทศันท์ี่กวา้งไกล ใหค้ าแนะน าและแนวทางในการท างาน รบั
ฟังความคิดเห็นของพนกังาน และมีการแจง้ใหพ้นกังานรบัทราบผลการประเมินของตนเอง 
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รกัษ์รศัมี วุฒิมานพ (2555) ไดแ้บ่งกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังาน (Employee Engagement) ออกเป็น 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัผลประโยชนต์อบแทน หมายถึง สิ่งที่บริษัท หรือหน่วยงานจดัสรรใหก้บั
พนักงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจากการปฏิบัติงาน ไดแ้ก่ สวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรมและ
เป็นที่พงึพอใจ การใหค่้าตอบแทน รางวลั 

2) ปัจจยัดา้นโอกาสการพฒันา และความกา้วหนา้ในการท างาน คือ สิ่งที่องคก์ร
จะสนับสนุนใหพ้นักงานมีโอกาสและพัฒนา เมื่อมีประสบการณ์มากขึน้ ความสามารถมากขึน้ 
การวางโอกาสความกา้วหน้าในอาชีพ รวมถึงการใหโ้อกาสการเพิ่มทักษะและความรูท้ี่เก่ียวกับ
การท างานให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานปรบัปรุงผลการปฏิบัติงานของตนในลักษณะการ
ฝึกอบรมหรือเพิ่มโอกาสการเรียนรูแ้ละพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ การพฒันาสายอาชีพ การ
เรียนรูแ้ละพฒันา ความกา้วหนา้ในการท างาน โปรแกรมการพฒันาตนเอง/ฝึกอบรม  

3) ปัจจัยด้านการให้อ านาจ คือ การที่ผู ้บริหารกระจายอ านาจและความ
รบัผิดชอบ ให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อใหผู้ใ้ตบ้ังคับบัญชาสามารถตัดสินใจในงานของตนเอง 
ไดแ้ก่ การใหอ้ านาจ การยอมรบั การรบัฟังความคิดเห็น การใหม้ีสว่นรว่มในการตดัสินใจ  

4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน บรรยากาศสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ภายใน หน่วยงาน ทัง้ทางดา้นจิตวิทยาและดา้นกายภาพ 

4.1) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ลักษณะผู้น า สัมพันธภาพในการท างาน
ความร่วมมือและสนบัสนุนในการท างานภายในองคก์ร การดูแลเอาใจใส่จากองคก์ร การสื่อสาร
ภายใน 

4.2) ปัจจยัดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ การดแูลสขุภาพความปลอดภยัในการท างาน 
มเีครื่องมือและอปุกรณก์ารท างานพืน้ฐานที่มีความเหมาะสม 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองคก์ร 

Meyer and Allen (1997) ไดแ้บ่งความผกูพนัต่อองคก์รของบคุลากรออกเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก ่

1) ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง อารมณ์
ความรูส้กึของการมีสว่นรว่ม และความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของบุคลากรในองคก์ร  

2) ความผูกพันดา้นความต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง การ
รบัรูถ้ึงผลลัพธ์ที่ไดจ้ากท างานต่อไปในองคก์ร โดยเปรียบเทียบระหว่างการท างานต่อไปกับการ



  

 
 

21 

ออกจากองคก์ร บุคลากรที่มีความผูกพันดา้นการคงอยู่ในระดับสูงจะมีความรูส้ึกว่ารายได ้สิทธิ
ประโยชน ์รางวลั และเกียรติยศที่ไดร้บัจากองคก์รนี ้มีคณุค่าสงูกว่าที่จะออกไปจากองคก์รและจะ
ท างานในองคก์รนีต่้อไป 

3) ความผูกพันดา้นบรรทัดฐานทางสงัคม (Normative Commitment) หมายถึง 
ความรูส้กึส านกัในการด ารงอยู่เป็นสมาชิกขององคก์ร มีความจงรกัภกัดีและความผกูพนัต่อองคก์ร 
บุคลากรที่มีความผูกพันดา้นบรรทัดฐานสูงจะท างานในองคก์รต่อไป เพราะเป็นสิ่งที่ถูกตอ้งและ
สมควรท า ถือเป็นพนัธะผกูพนัที่ตอ้งมีต่อการปฏิบติัหนา้ที่ในองคก์ร เพื่อตอบแทนสิ่งที่บคุคลได้รบั
จากองคก์ร  

Hewit Associates, 2004 อ้างถึงใน อนันต์ มณีรัตน์ (2559) ให้มุมมองว่าความ
ผกูพนัของบคุลากรแสดงออกไดโ้ดยพฤติกรรม 3 ประการ คือ 

1) Say คือ การพูดถึงองคก์รในแง่บวก เมื่อสนทนากบัผูอ่ื้น เพื่อนร่วมงาน และมี
แนวโนม้การพดูกบัลกูคา้ขององคก์รในทางบวก 

2) Stay คือ ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะเป็นสมาชิกขององคก์ร 
3) Strive คือ การใช้ความสามารถและพยายามอย่างเต็มที่ เพื่ อให้ความ

ช่วยเหลือหรือใหก้ารสนบัสนนุธุรกิจองคก์รใหป้ระสบผลส าเรจ็  
โดยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังาน มี 7 ประการ ดงันี ้ 

1) ภาวะผูน้  า (Leadership)  
2) วฒันธรรมหรือจดุมุ่งหมายขององคก์ร (Culture/Purpose)  
3) ลกัษณะงาน (Work Activity)  
4) ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation)  
5) คณุภาพชีวิต (Quality of life)  
6) โอกาสที่ไดร้บั (Opportunity)  
7) ความสมัพนัธ ์(Relationship) 

จากปัจจัยความผูกพัน ทัง้ 7 ประการ ตามแนวคิดของ Hewitt Associates นั้น ถูก
น ามาใชเ้ป็นเครื่องมือหนึ่งในการวดัความผกูพนัของบุคลากรในองคก์รต่าง ๆ เช่น ในการศึกษาถึง
ความผูกพนัของบคุลากรต่อองคก์รในประเทศแคนาดา จ านวน 120 องคก์ร จากบคุลากรมากกว่า 
80,000 ราย พบว่าองคก์รที่ติดอันดบัผูว้่าจา้งที่ดีที่สุด (Best employers) จ านวน 50 องคก์ร โดย
เฉลี่ยมีพนกังานที่มีความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์รสงูกว่าองคก์รที่ไม่ติดอนัดบักลุ่มผูว้่าจา้งที่ดี
ที่สุด ถึงรอ้ยละ 2 และมีอัตราการเจริญเติบโตของรายไดส้งูถึงรอ้ยละ 16.1 เปรียบเทียบกบัอัตรา
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การเจริญเติบโตของรายไดข้ององคก์รที่ไม่ติดอันดับกลุ่มผูว้่าจา้งที่ดีที่สุดซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 6.1  
จะเห็นได้ว่า จากการส ารวจองค์กรที่ ติดอันดับผู้ว่าจ้างที่ ดีที่สุดนั้น มีระดับความผูกพันของ
บคุลากรสงูกว่าองคก์รที่ไม่ติดอนัดบัผูว้่าจา้งที่ดีที่สดุ และมีอตัราการเติบโตสงูกว่าเช่นกนั แสดงให้
เห็นว่าความผูกพันของบุคลากรเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ผลการด าเนินงาน
ทางธุรกิจขององคก์รที่มีทิศทางที่สอดคลอ้งกนั 

มลฤดี ตันสุขานันท์ (2550) กล่าวว่า บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรจะต้อง
อาศยัปัจจยัต่าง ๆ ดงันี ้

1) ธรรมชาติของบุคคล เป็นลักษณะงานประจ าตัวในด้านจิตวิทยา บุคคลมี
ความต้องการ ความคิด ค่านิยม และอารมณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งด้านสติปัญญา 
ความสนใจ รวมถึงความสามารถในการปรบัตวัและบุคลิกภาพของบุคคลนัน้ 

2) ธรรมชาติของกลุ่ม บุคคลตอ้งอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในดา้นการท างาน การไดร้บัการ
สนับสนุนจากกลุ่มเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้บุคคลอยู่ในกลุ่มได ้ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา เพื่อน
รว่มงานและ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3) ธรรมชาติของมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน และสภาพแวดลอ้มของ
องคก์ร 

4) ธรรมชาติของการท างาน ลกัษณะงาน ความสนใจในงาน และความพึงพอใจ
ในการท างาน  

รุ่งโรจน ์อรรถานิทธิ์ (2554) กล่าวว่า สัญญาณแสดงใหเ้ห็นถึงความผูกพันในการ
ท างานกบัองคก์ร เรียกว่า PaRs ประกอบดว้ย 

Participation (Pa) คือ การร่วมมือสนับสนุนธุรกิจขององค์กรเป็นสัญญาณ
ส าคัญที่สุดที่จะบ่งบอกไดว้่าพนักงานเริ่มขาดความผูกพันหรือไม่ พนักงานมักคิดเสมอว่าตนเอง
ไม่ใช่เจา้ขององคก์ร จึงไม่ใส่ใจกิจกรรมใด ๆ พนักงานไม่ใส่ใจเมื่อเห็นเพื่อนพนักงานท าผิดวินัย
หรือไม่มีจรรยาบรรณในการท างาน โดยมกัจะพดูเสมอว่า “บรษิัทนี ้ไม่ใช่ของฉนัคนเดียว” 

Retire (R) คือ ความต้องการอยู่กับองค์กรจนเกษียณ  เป็นสัญญาณส าคัญ
รองลงมาจาก Pa หากพนักงานไม่มีความรูส้ึกเช่นนี ้ อาจเกิดการลาออกของพนักงาน หรือ
พนักงานที่ไม่ต้องการให้ลาออกแต่กลับเข้ามายื่นขอเกษียณอายุก่อน (Early Retire) เพราะ
พนกังานเริ่มมองไม่เห็นอนาคตของตนเอง พนกังานคิดว่าถึงอยู่ในองคก์รต่อไปก็มีแค่ลกูหลานและ
เจ้าของกิจการเท่านั้นที่ได้รบัการเลื่อนต าแหน่ง หรือเฉพาะคนสนิทของผู้บังคับบัญชา ท าให้



  

 
 

23 

พนกังานไม่มีใจที่อยากท างานอยู่กบัองคก์ร ส่งผลใหม้ีพนกังานจ านวนมากเกษียณอายุก่อน ทัง้ที่
เป็นกลุม่ที่องคก์รไม่อยากใหล้าออก 

Speak (S) คือ การพูดถึงองคก์รดา้นบวก การพูดถึงองคก์รในทางลบสังเกตได้
จากการตั้งค าถามต่าง ๆ ในเชิงลบจากพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา ต่อฝ่ายบุคคลหรือต่อ
ผูบ้รหิารระดบัสงู หากพนกังานพดูถึงองคก์รในแง่ที่ไม่ดีใหก้บับคุคลภายนอกฟัง แสดงว่าพนกังาน
เริ่มขาดความภาคภูมิใจในการท างานกบัองคก์ร จึงพูดเปรียบเทียบองคก์รของตนเองกบัคู่แข่งหรือ
องคก์รอ่ืน เช่น เรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ บรรยากาศในการท างาน และแง่มุมอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสิ่ง
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าพนกังานขาดความผกูพนัในการท างานกบัองคก์ร 

 
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (THAILAND POST CO., LTD.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (Ministry of Digital Economy and Society: MDES) 
จัดตั้ งขึ ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพ าณิ ชย์ เมื่ อ วันที่ 14 สิ งหาคม  2546 โดยมี
กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมด โดยแปลงสภาพมาจากหน่วยงานบริการดา้นไปรษณียข์อง
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เดิมกิจการไปรษณียข์องไทยไดร้บัการจัดตัง้ขึน้ในปี 2426 ใน
รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โดยเริ่มจากเป็นหน่วยงานราชการในสงักดักรม
ไปรษณีย ์(ต่อมาไดเ้ปลี่ยนเป็นกรมไปรษณียโ์ทรเลข) จวบจนถึงตน้ปี 2520 จึงไดม้ีการเปลี่ยนแปลง
สถานะเป็นรฐัวิสาหกิจในนามการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต่อมาในปี 
2546 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีลักษณะไร้พรมแดน (Globalization) มากขึ ้น
โดยเฉพาะในดา้นการเปิดเสรีการคา้บริการ ส่งผลใหต้อ้งมีการแปลงสภาพกิจการไปรษณียอี์กครัง้
เป็นรูปบริษัทจ ากดัดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินงานเชิงธุรกิจและศกัยภาพ
ในการแข่งขนัใหส้ามารถหารายไดเ้ลีย้งตัวเองได ้ในขณะที่ยงัคงรบัภาระในการใหบ้ริการเชิงสงัคม
เพื่อประโยชนแ์ก่ประชาชนและประเทศชาติโดยต่อเนื่อง 

ภายหลงัการแปลงสภาพเป็น ปณท ไดม้ีการปรบัเปลี่ยนการบริหารและการด าเนินงาน
ให้เป็นเชิงธุรกิจมากขึน้ มีการจัดท าแผนธุรกิจไปรษณีย์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งตลาดการ
ใหบ้ริการออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มบริการไปรษณียภณัฑ ์กลุ่มบรกิารขนส่งและโลจิสติกส ์กลุ่ม
บริการระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกและการเงิน อีกทัง้มีการพัฒนารูปแบบบริการในดา้นต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้อดรบักับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการที่มีการปรบัเปลี่ยนอย่างรวดเร็วให้
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เหมาะสมกบัวิถีการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั อาทิ 1.จุดบรกิารส่งด่วนในประเทศ 
(EMS Point) 2.มาตรฐานบริการ EMS ในประเทศน าจ่ายภายในวันเดียวกัน (Same Day)  
3.บรกิารแอปพลิเคชนั Prompt Post พรอ้มบรกิารกล่องพรอ้มสง่ 4.บริการeCo-Post 5.บริการเก็บ
เงินที่ อยู่ผู ้ร ับ (COD – Cash On Delivery) 6.แอปพลิเคชัน Wallet@Post 7.บริการ ePacket 
ระหว่างประเทศ 8.บรกิาร Cool EMS 9.บริการคเูรียรโ์พสต ์(Courier Post) 10.บริการขนส่งสินคา้
และสิ่งของขนาดใหญ่ (Logispost) 11.บรกิารของดีทั่วไทย สง่ใหถ้ึงมือ (เป็นบรกิารรบัสั่งซือ้สินคา้
และอาหารอร่อยที่มีชื่อเสียงจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ) 12.บริการช าระเงินทางไปรษณีย ์
(Pay at Post) 13.ตูไ้ปรษณียอ์ัจฉริยะ (iBox) 14.ตู้รบัฝากไปรษณียอ์ัตโนมัติ(Automated Postal 
Machine : APM) 15.บริการ Drive Thru Post “ส่งของ...ไม่ต้องลงจากรถ” เป็นต้น นอกจากนีย้ังได้
เสริมประสิทธิภาพการใหบ้รกิารดว้ยการน าระบบที่ผูฝ้ากส่งสามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของ
ที่สง่ทางไปรษณียไ์ดด้ว้ยตนเอง (ระบบ Track & Trace) มาใชก้บับรกิารบางบรกิารดว้ย  

ที่อยู่ปัจจบุนั  บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
 เลขที่ 111 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 
 10210-0299  
วิสัยทัศน ์

"เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจรด้วย
มาตรฐานสากลที่ผูใ้ชบ้รกิารไทยนึกถึงในล าดบัแรก" 

พันธกิจองคก์ร 
1. ใหบ้ริการจัดส่งสิ่งของ ข่าวสาร ขอ้มูล และโอนเงินทั่วโลกที่ลูกคา้เขา้ถึงไดอ้ย่าง 

สะดวก มีคณุภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาสมเหตสุมผล และเชื่อถือได ้
2. พัฒนาให้ไปรษณีย์ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และบริการ Logistics 

ส าหรบัธุรกิจ e-Commerce ของประเทศ 
3. บริหารจัดการและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลการด าเนินงานในการสรา้งฐานความรู้

และนวตักรรมเพื่อสนบัสนนุและสง่เสรมิการพฒันาธุรกิจของลกูคา้ใหเ้ติบโตไปดว้ยกนั 
4. ใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอ้ม) 
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ค่านิยมองคก์รและวัฒนธรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด คือ “I-SURE” 

ประกอบดว้ย 
I ย่อมาจาก Integrity  หมายถึง  ความซื่อสตัย ์
S ย่อมาจาก Service Mind  หมายถึง  การมีใจรกัในการใหบ้รกิาร 
U ย่อมาจาก Unity  หมายถึง  ความรกัองคก์ร 
R ย่อมาจาก Result Orientation  หมายถึง  การท างานโดยมุ่งเนน้ผลส าเรจ็ 
E ย่อมาจาก Change Capability หมายถึง  ความพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

ภาพประกอบ 1 โครงสรา้งองคก์ร ปณท (ประกาศใชเ้มื่อวนัที่ 1 มกราคม 2563) 
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ปัจจุบัน  ปณท มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ ้น  31,154 คน (ณ  วันที่  1 มกราคม 2563) 
ประกอบดว้ยพนกังาน จ านวน 17,572 คน ลูกจา้งประจ า จ านวน 2,539 คน และลกูจา้ง 11,043 คน 
แยกตามสงักดัไดด้งันี ้

ตาราง 1 จ านวนบคุลากรแบ่งตามสงักดั (ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563) 

สังกัด พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 
สว่นกลาง 2,140  60 221 
ส านกังานศนูยไ์ปรษณียน์ครหลวง 764 114 462 
ส านกังานไปรษณียน์ครหลวง 1 1,783 208 885 
ส านกังานไปรษณียน์ครหลวง 2 1,402 222 1,205 
ส านกังานไปรษณียน์ครหลวง 3 1,515 253 648 
ส านกังานไปรษณียน์ครหลวง 4 1,297 272 843 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 1 580 106 434 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 2 1,022 221 1,360 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 3 930 223 831 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 4 904 180 968 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 5 771 101 478 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 6 807 103 494 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 7 973 122 733 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 8 1,186 151 708 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 9 860 122 542 
ส านกังานไปรษณียเ์ขต 10 638 81 231 

รวม 17,572 2,539 11,043 

ที่มา : ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

 

 



  

 
 

27 

ประเภทของสิทธิประโยชนด์้านสวัสดิการทีส่ าคัญ 
1. เงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล 

เงิน ค่ารักษาพยาบาลที่ผู ้ปฏิบัติงานมีสิท ธิเบิกเงิน ค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล ดงันี ้ 

1) สถานพยาบาลของราชการ ผูป้ฏิบติังานและบุคคลในครอบครวัที่เขา้รบัการ
รกัษาพยาบาล ทั้งประเภทผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ใหเ้บิกไดเ้ต็มจ านวนที่จ่ายไปจริง เวน้แต่ ค่า
อวัยวะเทียม รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรกัษาโรค ใหเ้บิกไดต้าม
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดและอัตราบัญชีที่แนบท้ายระเบียบ ทั้งนี ้ กรณีผู้ป่วยนอก 
(พนักงาน /ลูกจ้างประจ า /ลูกจ้าง) สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อได้เฉพาะ
สถานพยาบาลของราชการที่ ปณท ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเขา้รกัษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ (วางบิล) 
เท่านัน้ 

2) สถานพยาบาลของเอกชน ผูป้ฏิบติังานและบุคคลในครอบครวั เบิกไดเ้ฉพาะ
ผูป่้วยใน (พนกังาน/ลกูจา้งประจ า เบิกไดค้รึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท ลูกจา้ง/
บคุคลในครอบครวัเบิกไดค้รึง่หนึ่งของที่จ่ายไปจรงิ แต่ไม่เกิน 3,000 บาท) 

2. เงินช่วยเหลือเก่ียวกบับตุร 
1) เงินช่วยเหลือบุตร ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรที่ชอบด้วย

กฎหมาย และมีอายไุม่เกิน 18 ปีบรบิรูณ ์
2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผูป้ฏิบัติงานมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา

บตุร ส าหรบับตุรที่ชอบดว้ยกฎหมายที่ยงัศกึษาและอายไุม่เกิน 25 ปี  
3. กองทนุบ าเหน็จ/กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

1) ผูป้ฏิบัติงานที่อยู่ในกองทุนบ าเหน็จ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผูป้ฏิบัติงาน 
โดยไม่มีความผิดถึงขั้นไล่ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัย มีสิทธิไดร้บัเงินจากกองทุน
บ าเหน็จ  

2) ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น
ผูป้ฏิบติังานโดยไม่มีความผิดถึงขัน้ไลอ่อก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินยั มีสิทธิไดร้บัเงินจาก
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

4 เงินชดเชย/เงินตอบแทนความชอบในการท างาน 
1) ผูป้ฏิบติังานที่มีสิทธิไดร้บัเงินชดเชย ตอ้งมีค าสั่ง ปณท ใหอ้อกจากงานโดยไม่

มีความผิด 
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2) ผูป้ฏิบติังานที่มีสิทธิไดร้บัเงินตอบแทนความชอบในการท างาน ตอ้งมีอายุการ
ท างานติดต่อกนัก่อนเกษียณอายคุรบหา้ปีขึน้ไป 

 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

วนัชพร เล่าฮะ และ ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2562) ได้ศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสขุในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั” พบว่า อาย ุ
สถานภาพสมรส เงินเดือน และอายุงานของบุคลากรที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกนั สว่นเพศ ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรฯ ที่ไม่แตกต่างกัน และพบว่าความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรฯ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางบวก (p < .05) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าดา้นความเชื่อถือและการยอมรบัในเป้าหมายขององคก์าร (r =.602) ดา้นความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชนข์ององคก์าร (r =.548) และดา้นความปรารถนาอย่าง
แรงกลา้ที่จะด ารงไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร ภาพรวมเฉลี่ยมีความสมัพนัธร์ะดบัปาน
กลางในทิศทางเดียวกนั (r =.479)  

ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ไดศ้ึกษา “ปัจจยัที่สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน)” พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน
และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน  (p < .05) ส่วนปัจจัย
สถานภาพและต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  

วราภรณ์ ใจอารีหาญ และ เอกชัย อภิศักดิกุล (2560) ไดศ้ึกษา “ความสมัพันธ์ระหว่าง
ความสขุในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิัทผลิตชิน้สว่นยานยนตแ์ห่งหนึ่ง
ในเขตนิคมอตุสาหกรรมเกตเวยซ์ิตี”้ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั การศึกษา ต าแหน่ง
หนา้ที่ อายุงาน และรายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานไม่แตกต่าง
กัน และความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อองคก์รมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศ
ทางบวก (r = .458, p < .01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความสุขในการท างานกับความ
ผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้ึก และดา้นความต่อเนื่อง มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง (r = .447 
และ .431 ตามล าดบั) สว่นดา้นบรรทดัฐานมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า (r = .336) 

ก้องภพ คุมมงคล (2559) ได้ศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เคอรี่  
เอ็กซเ์พลส (ประเทศไทย) จ ากดั” พบว่า เพศ อายุ และระดบัการศึกษาของพนกังานที่แตกต่างกนั 



  

 
 

29 

มีความผูกพนัต่อองคก์ารที่แตกต่างกนั (p < .01) ส่วนสถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์
การท างาน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  

กิติพัฒน์ ดามาพงษ์ (2559) ได้ศึกษา “ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)” พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ท างานในองคก์รปัจจุบนั ต าแหน่งงาน และรายได้
ต่อเดือนของบุคลากร สสส. ที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั และความสขุใน
การท างานดา้น Happy Family, Happy Society และ Happy Worklife มีความสมัพันธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รในทิศทางบวก (p < .01) โดยในดา้น Happy Family มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า ดา้น 
Happy Society มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และด้าน Happy Worklife มีความสัมพันธ์
ระดบัสงู 

อาริญา เฮงทวีทรัพย์สิริ (2558) ได้ศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การ บุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบและความสุขในการท างานของพยาบาล โดยมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การเป็นตัวแปรสื่อ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐัแห่งหนึ่ง” พบว่า 
ความผูกพนัต่อองคก์ารมีความสมัพันธก์ับความสขุในการท างานในทิศทางบวก ทัง้โดยรวม (r = .598, 
p < .01) และรายดา้น คือ ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยู่ และดา้นบรรทัดฐาน (r = .514, .445 และ .544 
ตามลาดบั, p < .01)  

โศรตี โชคคุณะวัฒนา (2557) ได้ศึกษา “คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่” พบว่า อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ท างานของพนักงานฯ ที่แตกต่างกันมีความ
ผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ส่วนเพศ และสงักดัสายงานที่แตกต่างกนัมีความผูกพันต่อองคก์รไม่
แตกต่างกัน และคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองคก์รมีความสัมพันธ์ระดับปาน
กลางในทิศทางบวก  ทั้งในภาพรวม (r=.696, p < .01) และรายด้าน ได้แก่  ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (r=.557) ด้านงานมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคม 
(r=.554) ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน (r=.541) ดา้นความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
การท างาน (r=.534) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยรวม (r=.529) ด้าน
สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (r=.473) ดา้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
(r=.470) และดา้นการท างานรว่มกนัและความสมัพนัธก์บับคุคลอื่น (r=.387) 

สมจิตร จันทรเ์พ็ญ (2557) ได้ศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบัน
พฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)” พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ส่วนงานที่สงักดัของเจา้หนา้ที่ฯ 



  

 
 

30 

ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองคก์ารไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาที่ท างาน มีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั (p < .05) 

กณัฐณัฏฐ์ ครุฑใจกลา้ (2556) ไดศ้ึกษา “ความสมัพนัธร์ะหว่างความสขุกบัความผูกพนั
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัทส่งออกกล้วยไม้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า
ความสุขกับความผูกพันต่อองคก์รในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับต ่าในทิศทางบวก (r = .14) 
เมื่อพิจารณาความผูกพนัต่อองคก์รในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นจิตใจมีความสมัพนัธ์กบัความสขุในชีวิต
ความเป็นอยู่ของพนักงานระดับต ่าในทิศทางบวก (r = .20) ส่วนดา้นบรรทัดฐานและดา้นการคง
อยู่ ไม่มีความสมัพนัธก์บัความสขุในชีวิตความเป็นอยู่ของพนกังาน 

ธนรฐั นาทอง (2556) ได้ศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 5” พบว่า สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งงาน และอัตราเงินเดือนของพนักงานฯ ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองคก์ารโดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุที่แตกต่างกนัมีความผูกพันต่อองคก์ารโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกัน (p < .05) ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเชื่อมั่นและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชนข์ององคก์ร และ
ดา้นความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรกัษาไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร  

นภสั จิตตธี์รภาพ (2554) ไดศ้ึกษา “ปัจจยัส่วนบุคคล ความสขุในการท างาน และความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน : กรณีศึกษาโรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง” พบว่า เพศ 
อายุ ระดบัต าแหน่งงาน อายงุาน และระดบัการศกึษาของพนกังานที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารดา้นการคงอยู่ที่แตกต่างกัน (p < .05) และพบว่าความสุขในการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์การมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก (r = .357, p < .01) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ความสุขในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นน า้ใจงาม (r = .150, p < .05) ดา้นสงัคมดี (r = .388, p < .01) 
ดา้นผ่อนคลาย (r = .235, p < .01) ดา้นหาความรู ้(r = .345, p < .01) ดา้นใจสงบ (r = .191, p < .01) 
และดา้นปลอดหนี ้(r = .220, p < .01) มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์ารในทิศทางบวก 
สว่นดา้นสขุภาพดีและดา้นครอบครวัดีไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 

วรรณิภา นิลวรรณ (2554) ได้ศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาในวิทยาลยัอาชีวศกึษาสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี” พบว่าปัจจยัสว่น
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน 
ที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีผลต่อ
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ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนั (p < .05) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่าระดบัการศึกษา
ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยู่กบัองคก์รและดา้นความรูส้ึกที่แตกต่างกนั 
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นลักษณะงาน  (r = .700) 
ดา้นลกัษณะองคก์ร (r = .687) และดา้นประสบการณก์ารท างาน (r = .642) มีความสมัพนัธก์ันใน
ระดบัค่อนขา้งสงูในทิศทางบวก (p < .01) 

จินดา หลวงตา (2553) ไดศ้ึกษา “ความสขุในการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนักงานในธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษา: โรงแรมในเครือบริษัทแห่งหนึ่ง เขตเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี” พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลดา้นระดับการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การที่
แตกต่างกนัสง่ผลต่อความสขุในการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน (p < .05) 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลดา้นเพศไม่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานและความผูกพันต่อองคก์าร
ของพนักงาน และพบว่าความสุขในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวมในทิศทางบวก (r = .70, p < .01) โดยที่ความสุขในการปฏิบัติงานด้านความ
สม ่าเสมอในงานและดา้นการมองสายอาชีพเชิงบวกมีความสมัพนัธ์สงูสดุกบัความผูกพนัดา้นการ
คงอยู่ ส่วนความสุขในการปฏิบัติงานด้านความภาคภูมิใจในความส าเร็จและด้านความเชื่อถือ
ศรทัธามีความสมัพนัธส์งูสดุกบัความผกูพนัดา้นจิตใจ 

ซัลวานา ฮะซานี (2550) ได้ศึกษา “ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษา 
พนักงานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยอง บริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน)” พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนผูท้ี่อยู่ในการอุปการะ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ฝ่าย/แผนก ระยะเวลาที่ท างานในบริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน) และระยะเวลา 
ที่ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั มีความผูกพนัของพนกังานที่ไม่แตกต่างกนั ในขณะที่สถานภาพการ
ท างานที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัของพนกังานที่แตกต่างกนั (p < .05) และจากการศึกษาพบว่า
ปัจจัยแรงจูงใจเพียง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายขององคก์าร ดา้นเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ 
ดา้นลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านความท้าทายและมีอิสระในการ
ท างาน และด้านโอกาสความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตในการท างาน มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันของพนักงานโดยรวมในระดับต ่าและเป็นทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ดา้นโครงสรา้ง
องค์การและการบังคับบัญชา ด้านสัมพันธ์ภาพกับผู้บังคับบัญชา ด้านสัมพันธ์ภาพกับ เพื่อน
รว่มงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ ดา้น
ความรบัผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน และดา้นภาพลกัษณะขององคก์ารและทศันคติ
ที่มีต่อองคก์าร ไม่มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัของพนกังาน 
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Mehdad and Iranpour (2014) ไดศ้ึกษา “ความสมัพันธ์ระหว่างความเชื่อทางศาสนา 
ความสุขในการท างาน และความผูกพันขององคก์รของพนักงานโรงพยาบาลโมบารกั โมฮัมเมด  
ราซูดลาห ์เมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน” พบว่าความสขุในการท างานมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองคก์รดา้นความรูส้ึก (Affective Commitment) และมีความสัมพันธ์ทางลบ
ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่อง (Continuance Commitment) และดา้นบรรทดัฐานทาง
สงัคม (Normative Commitment)  

Field and Buitendach (2011) ไดศ้กึษา “ความสขุ ความผูกพนัในงาน และความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานสายสนับสนุนในสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแอฟริกาใต้” พบว่า 
ความสุขด้านความเป็นอยู่ที่ ดี (Well-being) (r = .331, p < .01) และด้านความพึงพอใจในชีวิต 
(Satisfaction with life) (r = .224, p < .05) มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 
สรุปแนวคิดและทฤษฎทีีน่ ามาใช้ในการวิจัย 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับลกัษณะประชากรศาสตร ์ความสุขในการท างาน
และความผูกพันต่อองค์กร ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด และ
ท าการศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างความสขุในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ 
ผูว้ิจัยไดใ้ชท้ฤษฎีของกรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548) ที่อธิบายถึง บุคคลแต่ละ

คนในหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ จะมีลกัษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป มีสาเหตมุาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร ลกัษณะพฤติกรรมในการ
ท างานของบุคคล มาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะงานที่
แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รที่แตกต่างกนัหรือไม่  

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความสุขในการท างาน  

ผูว้ิจัยเลือกใชค้วามสุขในการท างาน ตามแนวคิดของ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยน า “ความสุข 8 ประการ” ประกอบด้วย สุขภาพดี (Happy 
Body) น า้ใจงาม (Happy Heart) การผ่อนคลาย (Happy Relax) การหาความรู ้(Happy Brain) 
คุณธรรม (Happy Soul) ใชเ้งินเป็น (Happy Money) ครอบครวัดี (Happy Family) และสังคมดี 
(Happy Society) มาใชใ้นการศึกษาเพื่อหาระดบัความสขุในการท างานของพนกังาน ปณท พืน้ที่
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กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ได้รบัการยอมรบัและไดร้บัการพูดถึงอย่างกวา้งขวา้ง  
อีกทัง้มีการน าแนวคิดการสรา้งองคก์รแห่งความสขุนีไ้ปใชอ้ย่างแพรห่ลายทัง้ในองคก์รภาครฐัและ
ภาคเอกชน โดยความสขุ 8 ประการของพนกังาน ปณท มีดงันี ้

1) สขุภาพดี (Happy Body) หมายถึง การมีสขุภาพที่แข็งแรงทัง้กายและจิตใจ ดูแล
ตนเองไม่ใหเ้ป็นภาระของผูอ่ื้น มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี และไดเ้ขา้ร่วมฟังบรรยาย/
อบรม/สมัมนาในหวัขอ้ดา้นสขุภาพต่าง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้ และมีสถานพยาบาลที่เหมาะสม 

2) น ้าใจงาม (Happy Heart) หมายถึง การมีน ้าใจเอือ้อาทรต่อ เจ้านาย ลูกน้อง 
เพื่อนร่วมงาน ครอบครวั การใหค้วามช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การท างานเป็นทีม มีการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างานร่วมกัน การท าประโยชนเ์พื่อส่วนรวม และเขา้ร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชนต่์อสงัคมที่ ปณท จดัขึน้ 

3) การผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถึง การรูจ้ักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการ
ด าเนินชีวิต และในการท างาน มีเวลาว่างท ากิจกรรมที่ชอบ มีเวลาสังสรรค์กับเพื่อนหรือเพื่อน
รว่มงาน และมีเวลาพกัผ่อนอย่างเพียงพอ 

4) การหาความรู ้(Happy Brain) หมายถึง การหมั่นเพียรศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันา
ตนเอง ใหเ้กิดความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน ไดเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรอบรมที่ ปณท จัดให ้ไดร้บัการ
สนบัสนนุจาก ปณท ในการศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติม 

5) คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมีศีลธรรมในการด าเนินงาน ละอายและเกรง
กลวัต่อการกระท าที่ไม่ดีของตนเอง ท างานดว้ยความสจุริต มีความรบัผิดชอบ มีระเบียบวินยั ตรง
ต่อเวลา 

6) ใช้เงินเป็น (Happy Money) หมายถึง มีการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายที่ ดี  
ทั้งของตนเองและครอบครวั รูจ้ักออม รูจ้ักใช้ เป็นหนี ้อย่างมีเหตุผล ปณท มีการสนับสนุนให้
พนักงานมีการบริหารจัดการเงินเช่น การจัดอบรมให้ความรูด้า้นการบริหารจัดการเงินเพื่อการ
วางแผนทางการเงินไดอ้ย่างเหมาะสม  

7) ครอบครวัดี (Happy Family) หมายถึง การมีครอบครวัที่อบอุ่น มีความรกัความ
ผูกพันต่อกัน คอยสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกัน รูส้ึก
ปลอดภยัเมื่ออยู่กบัครอบครวั 

8) สงัคมดี (Happy Society) หมายถึง การมีความรกัสามัคคี มีน า้ใจ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาทั้งชุมชนที่ท างานและที่พักอาศัย มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างาน   
ไม่แข่งขนั อิจฉา หรือนินทากนั 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองคก์ร 
ผูว้ิจัยเลือกใชค้วามผูกพันต่อองคก์รตามแนวคิดของ Hewit Associates ที่กล่าวไว้

ว่าความผูกพนัของพนกังานแสดงออกไดโ้ดยพฤติกรรม 3 ประการ คือ การพดูถึงองคก์รในแง่บวก 
(Say) ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะเป็นสมาชิกขององคก์ร (Stay) และการใชค้วามสามารถ
และพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนธุรกิจองค์กรให้ประสบ
ผลส าเร็จ (Strive) มาใช้ในการศึกษาเพื่อหาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ปณท  
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ ปณท น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการส ารวจความ
ผูกพันต่อองคก์รของบุคลากร ปณท ทุกระดับ เป็นประจ าทุกปี โดยความผูกพันของบุคลากรต่อ
องคก์รของพนกังาน ปณท 3 ประการ มีดงันี ้

1) การกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี (Say) คือ พนักงานกล่าวถึงสิ่งที่ดีขององคก์ร
ใหแ้ก่ผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครวั หรือลกูคา้ พนกังานมีความภาคภูมิใจและยินดี เมื่อผูอ่ื้น
พูดถึง ปณท ในทางที่ดี อยากบอกผูอ่ื้นว่าท างานอยู่ในองคก์รใด อยากชักชวนผูอ่ื้นใหม้าท างานใน
องคก์รนี ้ชีแ้จงและใหข้อ้มูลเมื่อมีผูก้ล่าวถึง ปณท ในทางลบ และมีความยินดีที่ ปณท พฒันาไป
ในทางที่ดี 

2) ความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร (Stay) คือ การที่พนักงานยึดมั่นอยู่กับ
องคก์รจนเกษียณ แมจ้ะมีองคก์รอ่ืนมาชกัชวนใหไ้ปร่วมงานโดยเสนอค่าตอบแทนและต าแหน่งที่
ดีกว่า หรือขณะนั้น ปณท ก าลังเผชิญกับอุปสรรคก็ตาม เพราะรูส้ึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญในความส าเร็จและการพัฒนาขององค์การ มีคุณค่า พอใจที่จะท างานที่องค์กรนี ้ 
มีความห่วงใยในความอยู่รอดและทิศทางการเติบโตของ ปณท 

3) ความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร (Strive) คือ การที่พนักงานอยู่ท างานกับ
องค์กรอย่างเต็มใจ ท างานรับใช้องค์กร ต้องการสร้างผลงานที่ ดีให้กับองค์กร ใช้ความรู้
ความสามารถในการท างานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อใหง้านบรรลุผลส าเร็จ แมจ้ะตอ้ง
ท างานล่วงเวลาหรือมีภาระงานมากขึน้กว่าเดิม มีความยินดีและเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
ปณท จดัขึน้ 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างความสขุในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้หมด 8,901 คน (ฝ่ายทรพัยากรบคุคล, 2563) 
 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวนทัง้หมด 400 คน โดยผูว้ิจัยค านวณจากสตูรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่
ทราบจ านวนประชากร (ธานินทร ์ศิลป์จารุ, 2553, น.47) ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดเ้ท่ากบั 5% ซึ่งสามารถค านวณได ้ดงันี ้

 
สตูร 
 
เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 N แทน  ขนาดของประชากร 
 e แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

n  = 
N 

1+N(e)2 
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แทนค่าในสตูร  

 

 
n = 382.79 หรือ 383 ตวัอย่าง 

 
จากการค านวณ จะไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 383 ตัวอย่าง โดยผูว้ิจัยไดส้  ารอง

กลุม่ตวัอย่างเพิ่มจ านวน 17 ตวัอย่าง ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างที่ใชว้ิจยัครัง้นีจ้ึงเท่ากบั 400 ตวัอย่าง  
 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยการ
สุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified random sampling) โดยจ าแนกประชากรที่มีความแตกต่างกนั
ระหว่างกลุม่ตามความแตกต่างของลกัษณะงาน ซึ่งแบ่งเป็น งานส านกังาน และงานปฏิบติัการ 

ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดสัดส่วน (Proportionate) โดยสุ่มตัวอย่าง
ตามสดัส่วนของแต่ละชัน้ภูมิที่ก าหนดไวใ้นขัน้ตอนที่ 1 ซึ่งจากจ านวนพนกังาน 8,901 คน แบ่งเป็น 
งานส านกังาน จ านวน 2,380 คน งานปฏิบติัการ จ านวน 6,521 คน (ฝ่ายทรพัยากรบุคคล, 2563) 
แบ่งตวัอย่างตามสดัสว่น ไดด้งันี ้

จ านวนตวัอย่างในแต่ละชัน้ภมูิ = จ านวนประชากรในแต่ละชัน้ภมูิ x ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
    จ านวนประชากรทัง้หมด 

ตาราง 2 จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่แบ่งสดัสว่นตามชัน้ภมูิ 

ลักษณะงาน จ านวนประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) 
งานส านกังาน 2,380 107 
งานปฏิบติัการ 6,521 293 

รวม 8,901 400 

 

n  = 
8,901 

1+8,901(0.05)2 
 

n  = 
8,901 

23.2525 
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ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience sampling) โดย
เก็บรวบรวมขอ้มลู โดยการแจกแจงแบบสอบถามที่จดัเตรียมไว ้และเก็บขอ้มลูจากพนกังาน ปณท 
ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนของพนักงานในแต่ละชั้นภูมิตามจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
ขัน้ตอนที่ 2 ใหค้รบตามจ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้เลือกวิ ธีการโดยการเก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม โดยจัดล าดับ เนื ้อหา
แบบสอบถามใหค้รอบคลมุขอ้มลูที่ตอ้งการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 
ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และ
ลกัษณะงาน โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามแบบมีค าตอบใหเ้ลือกตอบ (Check 
List)  

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความสขุในการท างานของพนกังาน ปณท จ านวน 8 
ดา้น ดา้นละ 3 ขอ้ เป็นค าถามปลายปิด โดยมีขอ้ค าถามเชิงบวก 2 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 1 ขอ้ 
ลกัษณะของแบบสอบถามตามแนวทางของ Likert Rating Scale ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับ
ความคิดเห็น ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเหน็ ค่าคะแนนค าถามเชิงบวก ค่าคะแนนค าถามเชิงลบ 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 5 1 

เห็นดว้ย 4 2 
ไม่แน่ใจ 3 3 
ไม่เห็นดว้ย 2 4 

ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 1 5 
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เกณฑค่์าเฉลี่ยในการแปลผล ใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 

  จ านวนชัน้ 
 = 5 – 1 
     5 
 =  0.8 

เกณฑก์ารวดัระดบัความสขุของพนกังานของ ปณท สรุปไดด้งันี ้
ระดบัคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.21– 5.00  พนกังานมีความสขุในการท างานอยู่ระดบัมากที่สดุ 
3.41– 4.20 พนกังานมีความสขุในการท างานอยู่ระดบัมาก 
2.61– 3.40  พนกังานมีความสขุในการท างานอยู่ระดบัปานกลาง  
1.81 – 2.60  พนกังานมีความสขุในการท างานอยู่ระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  พนกังานมีความสขุในการท างานอยู่ระดบันอ้ยที่สดุ 
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน ปณท จ านวน 3 

ดา้น ดา้นละ 5 ขอ้ เป็นค าถามปลายปิด โดยมีขอ้ค าถามเชิงบวก 3 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 2 ขอ้
ลกัษณะของแบบสอบถามตามแนวทางของ Likert Rating Scale ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับ
ความคิดเห็น ดงัตาราง 3 

เกณฑค่์าเฉลี่ยในการแปลผล ใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
                         จ านวนชัน้ 
 = 5 – 1 
    5 
 =  0.80 
เกณฑก์ารวดัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ปณท สรุปไดด้งันี ้

ระดบัคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.21– 5.00  พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ระดบัมากที่สดุ 
3.41– 4.20 พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ระดบัมาก 
2.61– 3.40  พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ระดบัปานกลาง  
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1.81 – 2.60  พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ระดบันอ้ยที่สดุ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในครัง้นีเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามกบัพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย 

จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชดุ 
 

การตรวจสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
การศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย ผูว้ิจัยจึงไดห้าค่า

ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดสอบเบือ้งตน้ (Pre-test) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด แลว้น าผลที่ไดม้าวิเคราะหห์าค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นสมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
Coefficient) ตามวิ ธีของ Cronbach โดยค่าแอลฟาที่ ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ ของ

แบบสอบถาม มี ค่าระหว่าง 0    1 ค่าแอลฟาใกล้เคียง 1 คือมีความเชื่อมั่ นสูง โดย
ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ยอมรบัไดค้วรมากกว่า 0.70 (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 
2013)  โดยมีผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น ดงันี ้

1. ปัจจยัดา้นความสขุในการท างาน  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั  0.817  
2. ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั  0.912 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์

(Statistic Package for Social Science หรือ SPSS) โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ทดสอบสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ดงันี ้

1. วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
1.1 ตารางแจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage)  
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ 
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2.1 สมมติฐานขอ้ที่ 1 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รแตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ Independent Sample t-test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มที่ เป็นอิสระต่อกัน  โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ 
One-Way ANOVA และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน 
ทดสอบความแตกต่างโดยสถิติ Brown-Forsythe และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Dunnett's T3 
โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2.2 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ความสุขในการท างานมีความสมัพันธ์กบัความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 

โดยท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) จะมีค่าระหว่าง -1 และ 1 แปลความหมาย
ของค่า r ไดด้งันี ้(ศิวิวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2548) 

1. ค่า r มีค่าน้อยกว่า 0 ถึง -1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันขา้มกัน นั่นคือ ถ้าค่า x เพิ่มขึน้ ค่า y ก็จะมีแนวโน้มลดลง หรือเมื่อค่า x ลดลง ค่า y มี
แนวโนม้ที่จะเพิ่มขึน้ 

2. ค่า r มีค่ามากกว่า 0 ถึง 1 แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางทาง
เดียวกนั นั่นคือ ถา้ x เพิ่ม y ก็จะมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ดว้ย หรือเมื่อ x ลดลง y ก็จะมีแนวโนม้ลดลงดว้ย  

3. ค่า r เท่ากบั 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
โดยการพิจารณาว่าตัวแปร 2 ตัว นั้น มีความสัมพันธ์กันในระดับใด พิจารณา

จากค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ซึ่งมีเกณฑด์งันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2553) 
ถา้ r มีค่าเท่ากบั 0.91 – 1.00 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
ถา้ r มีค่าเท่ากบั 0.71 – 0.90 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
ถา้ r มีค่าเท่ากบั 0.31 – 0.70 แสดงว่าความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
ถา้ r มีค่าเท่ากบั 0.01 – 0.30 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
ถา้ r มีค่าเท่ากบั 0 แสดงว่าไม่มีความสมัพนัธก์นั 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การศึกษาเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างความสขุในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร” จ านวน 400 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้
ก าหนดสญัลกัษณ์ต่าง ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้

n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  
X̅ แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean)  
S.D  แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
F  แทน  สถิติทดสอบ One-Way ANOVA 
df  แทน  ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  
SS  แทน  ผลรวมของคะแนนยกกาลงัสอง (Sum of Squares)  
MS แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกยกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
r แทน  ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
*  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
Sig  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบใชใ้นการสรุปผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 
 
การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการน าเสนอการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มูล
ของการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละไดน้ าเสนอในรูปแบบของตารางพรอ้มค าอธิบาย โดย
แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความสุขในการท างานของพนักงาน ปณท ในพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร  
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ปณท ในพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร  
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ส่วนที ่4 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 พนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ที่มีปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั  
สมมติฐานข้อที่ 2 ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องคก์รของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และลกัษณะงาน ท าการวิเคราะหโ์ดยการแจกแจง
ความถ่ี และค่ารอ้ยละ 

ตาราง 4 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
241 
159 

 
60.25 
39.75 

รวม 400 100.00 
2 อายุ 
20 – 29 ปี 
30 – 39 ปี 
40 – 49 ปี 
50 ปีขึน้ไป 

 
166 
123 
69 
42 

 
41.50 
30.75 
17.25 
10.50 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา  
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
ปรญิญาตรี 
สงูกว่าปรญิญาตรี 

 
188 
167 
45 

 
47.00 
41.75 
11.25 

รวม 400 100.00 
4. สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 

 
260 
140 

 
65.00 
35.00 

รวม 400 100.00 
5 อายุงาน 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 
มากกว่า 1 – 5 ปี 
มากกว่า 5 – 10 ปี 
มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป 

 
29 
158 
81 
132 

 
7.25 

39.50 
20.25 
33.00 

รวม 400 100.00 
6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
13,250 – 16,830 บาท 
16,831 – 21,250 บาท 
21,251 – 35,150 บาท  
35,151 บาท ขึน้ไป 

 
223 
76 
45 
56 

 
55.75 
19.00 
11.25 
14.00 

รวม 400 100.00 
7. ลักษณะงาน 
งานส านกังาน  
งานปฏิบติัการ 

 
107 
293 

 
26.75 
73.25 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 
ตวัอย่าง จ าแนกได ้ดงันี ้

1. เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศชาย จ านวน 241 ตัวอย่าง คิด
เป็นรอ้ยละ 60.25 รองลงมาคือ เพศหญิง จ านวน 159 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 39.75  

2. อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี จ านวน 166 
ตวัอย่าง ช่วงอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 123 ตัวอย่าง ช่วงอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 69 ตัวอย่าง และ
ช่วงอายุ 50 ปีขึ ้นไป จ านวน 42 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 41.50, 30.75, 17.25 และ 10.50 
ตามล าดบั 

3. ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 188 ตัวอย่าง รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 167 ตัวอย่าง และสูง
กว่าปรญิญาตร ีจ านวน 45 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 47.00, 41.75 และ 11.25 ตามล าดบั 

4. สถานภาพสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด จ านวน 
260 ตัวอย่าง รองลงมาสมรสแล้ว จ านวน 140 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 65.00 และ 35.00 
ตามล าดบั 

5. อายุงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี จ านวน 
158 ตวัอย่าง รองลงมา คือ มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป จ านวน 132 ตวัอย่าง มากกว่า 5 – 10 ปี จ านวน 
81 ตัวอย่าง และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จ านวน 29 ตัวอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 39.50, 33.00, 
20.25 และ 7.25 ตามล าดบั 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 
13,250 – 16,830 บาท จ านวน 223 ตวัอย่าง รองลงมา คือช่วง 16,831 – 21,250 บาท จ านวน 76 
ตวัอย่าง ช่วง 35,151 บาท ขึน้ไป จ านวน 56 ตวัอย่าง และช่วง 21,251 – 35,150 บาท จ านวน 45 
ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 55.75, 19.00, 14.00 และ 11.25 ตามล าดบั 

7. ลักษณะงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานงานปฏิบัติการ 
จ านวน 293 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 73.25 รองลงมาคือ งานส านักงาน จ านวน 107 ตัวอย่าง คิด
เป็นรอ้ยละ 26.75 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลความสุขในการท างานของพนักงาน ปณท ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะหข์อ้มลูความสขุในการท างานของพนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ สุขภาพดี น า้ใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู ้คุณธรรม ใชเ้งินเป็น ครอบครวัดี และ
สงัคมด ีท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความสขุในการท างานของ
พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความสุขในการท างาน 
ระดับความคิดเหน็ 

X̅ S.D. แปลผล 
ด้านสุขภาพดี    
1. ปณท มีความใสใ่จในสขุภาพของพนกังานเป็นอย่างดี (เช่น การ

จดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปี การจดัใหส้ถานพยาบาลเขา้
มาฉีดวคัซีนที่จ  าเป็นใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจเป็นประจ าทกุปี เป็นตน้) 

4.09 0.862 มาก 

2. ปณท มีการจดับรรยายใหค้วามรูด้า้นการดแูลรกัษาสขุภาพ/
รา่งกายที่มีปัญหาจากการท างานอย่างเหมาะสม (เชน่ การ
บรหิารรา่งกายที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรม การใหค้วามรูใ้นการ
ดแูลดวงตาพรอ้มทัง้ตรวจสขุภาพตา เป็นตน้) 

3.46 0.980 มาก 

3. ท่านตอ้งเขา้รบัการรกัษาอาการเจ็บป่วยบ่อย เพื่อใหส้ามารถ
ด าเนินชีวิตและท างานได ้

3.11 1.253 ปานกลาง 

รวมด้านสุขภาพดี 3.55 0.643 มาก 
ด้านน ้าใจงาม    
4. ปณท มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างานรว่มกนัเป็นอย่างดี 3.64 0.868 มาก 
5. ท่านเขา้รว่มกิจกรรมเพื่อสงัคมต่าง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้อยู่เสมอ 3.59 0.935 มาก 
6. ท่านมกัช่วยเหลือเจา้นาย ลกูนอ้ง หรือเพื่อนรว่มงาน โดยหวงั

ผลตอบแทน 
3.84 1.229 มาก 

รวมด้านน ้าใจงาม 3.69 0.674 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ความสุขในการท างาน 
ระดับความคิดเหน็ 

X̅ S.D. แปลผล 
ด้านการผ่อนคลาย    
7. ท่านมีเวลาพกัผ่อนหรือท ากิจกรรมที่ท่านชอบ/สนใจหลงัจาก

เลิกงานอย่างเพียงพอ 
3.45 1.034 มาก 

8. ใน ปณท มีสถานที่ผ่อนคลายหรือพกัผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสม 3.03 1.096 ปานกลาง 
9. ท่านรูส้ึกเครียดจากการท างานบ่อยครัง้ 3.05 1.064 ปานกลาง 

รวมด้านการผ่อนคลาย 3.17 0.733 ปานกลาง 
ด้านการหาความรู้    
10. ท่านคิดว่าการศึกษาหาขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อพฒันาตนเองอยู่

เสมอ จะช่วยใหท้่านกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 
4.01 0.986 มาก 

11. ปณท มีการสนบัสนนุใหพ้นกังานศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่
เสมอ เช่น จดัหลกัสตูรอบรมใหพ้นกังาน การใหทุ้นการศกึษา 
การจดัดงูานนอกสถานที่ เป็นตน้  

3.59 0.951 มาก 

12. ท่านคิดว่างานที่ท่านท าไม่จ าเป็นตอ้งมีการเรียนรูเ้พิ่มเติม
เพราะเพียงพอแลว้ 

3.82 1.142 มาก 

รวมด้านการหาความรู้ 3.81 0.758 มาก 
ด้านคุณธรรม    
13. ท่านคิดว่าการน าหลกัธรรมมาทางศาสนามาเป็นแนวทาง

ปฏิบติัในการท างานจะท าใหท้่านมีสมาธิในการท างานและ
ท างานไดดี้ขึน้ 

3.73 0.929 มาก 

14. ท่านยอมรบัและขอโทษในความผิดที่ท า และรบัผิดชอบต่องาน
ที่ท าเสมอ 

4.20 0.839 มาก 

15. ท่านไม่ค่อยเคารพกฎระเบียบของ ปณท และมาปฏิบติังาน
สายเป็นประจ า 

4.19 1.055 มาก 

รวมด้านคุณธรรม 4.04 0.693 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ความสุขในการท างาน 
ระดับความคิดเหน็ 

X̅ S.D. แปลผล 
ด้านใช้เงนิเป็น    
16. ท่านมีการจดัท ารายรบั-รายจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน 3.23 1.121 ปานกลาง 
17. ปณท มีการจดัอบรมใหค้วามรูด้า้นการบรหิารจดัการการเงิน

เพื่อใหพ้นกังานวางแผนทางการเงินไดอ้ย่างเหมาะสม 
3.06 1.003 ปานกลาง 

18. ปัจจบุนัท่านตอ้งน าเงินเดือนครึง่หนึ่งหรือมากกว่า ไปช าระหนี ้
จนท าใหป้ระสบปัญหาทางการเงิน 

3.01 1.249 ปานกลาง 

รวมด้านใช้เงนิเป็น 3.10 0.716 ปานกลาง 
ด้านครอบครัวดี    
19. ท่านและสมาชิกในครอบครวัมีความรกัความผูกพนัต่อกนั รูส้กึ

อบอุ่นและปลอดภยัเมื่ออยู่กบัครอบครวั 
4.27 0.826 มากที่สดุ 

20. ท่านมีเวลาว่างจากการท างานท ากิจกรรมร่วมกบัคนใน
ครอบครวัอย่างสม ่าเสมอ 

3.50 1.028 มาก 

21. นอ้ยครัง้ที่ท่านจะปรกึษาหรือขอความช่วยเหลือจากครอบครวั
เมื่อมีปัญหา 

2.91 1.122 ปานกลาง 

รวมด้านครอบครัวดี 3.56 0.597 มาก 
ด้านสังคมดี    
22. ท่านมีสว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและที่ท างานของท่านอยู่

เสมอ 
3.52 0.895 มาก 

23. ในที่ท างานของท่านมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่ดี ไม่
แข่งขนั อิจฉา หรือนินทากนั 

3.23 1.081 ปานกลาง 

24. ท่านมกัขดัแยง้กบัเจา้นาย ลกูนอ้ง หรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใน
หน่วยงานเดียวกนัหรือหน่วยงานอ่ืน 

3.97 1.021 มาก 

รวมด้านสังคมดี 3.57 0.666 มาก 
ความสุขในการท างานโดยรวม 3.56 0.445 มาก 



  

 
 

48 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความสุขในการท างานของพนักงาน ปณท ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร พบว่าความสุขในการท างานโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 เมื่อวิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่า  

ด้านคุณธรรม  
พนักงาน ปณท ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานด้านคุณธรรม  

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานยอมรบัและขอโทษในความผิดที่ท า รบัผิดชอบต่องานที่ท า
เสมอ พนักงานไม่ค่อยเคารพกฎระเบียบของ ปณท และมาปฏิบัติงานสายเป็นประจ า และ
พนกังานคิดว่าการน าหลกัธรรมมาทางศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบติัในการท างานจะท าใหม้ีสมาธิ
ในการท างานและท างานไดดี้ขึน้ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 4.19 และ 3.73 

ด้านการหาความรู้  
พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความสขุในการท างานดา้นการหาความรู ้

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานคิดว่าการศึกษาหาขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
จะช่วยใหท้่านกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน พนกังานคิดว่างานที่ท าไม่จ าเป็นตอ้งมีการเรียนรูเ้พิ่มเติม
เพราะเพียงพอแลว้ และ ปณท มีการสนับสนุนใหพ้นกังานศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ โดยพบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01, 3.82 และ 3.59 

ด้านน ้าใจงาม  
พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานด้านน า้ใจงาม  

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมักช่วยเหลือเจา้นาย ลูกนอ้ง หรือเพื่อนร่วมงาน โดยหวัง
ผลตอบแทน ปณท มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี และพนักงานเขา้ร่วม
กิจกรรมเพื่อสงัคมต่าง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้อยู่เสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84, 3.64 และ 3.59 

ด้านสังคมดี  
พนักงาน ปณท ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานด้านสังคมดี  

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมักขัดแยง้กับเจา้นาย ลกูนอ้ง หรือเพื่อนร่วมงานที่
อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอ่ืน และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและที่
ท างานอยู่เสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97, 3.52 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ในที่ท างานของพนกังานมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่ดี ไม่แข่งขนั อิจฉา 
หรือนินทากนั โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 

ด้านครอบครัวดี  
พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานดา้นครอบครวัดี  

มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากที่สดุ จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานและสมาชิกในครอบครวัมีความรกัความผูกพัน
ต่อกนั รูส้กึอบอุ่นและปลอดภยัเมื่ออยู่กบัครอบครวั โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมีเวลาว่างจากการท างานท ากิจกรรมร่วมกับคนใน
ครอบครวัอย่างสม ่าเสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.50 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ น้อยครัง้ที่พนักงานจะปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากครอบครวัเมื่อมี
ปัญหา โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.91 

ด้านสุขภาพดี 
พนักงาน ปณท ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานด้านสุขภาพดี  

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ปณท มีความใส่ใจในสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างดี (เช่น 
การจัดใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดใหส้ถานพยาบาลเขา้มาฉีดวคัซีนที่จ  าเป็นใหแ้ก่ผูท้ี่
สนใจเป็นประจ าทุกปี เป็นตน้) และมีการจดับรรยายใหค้วามรูด้า้นการดแูลรกัษาสขุภาพ/รา่งกาย
ที่มีปัญหาจากการท างานอย่างเหมาะสม (เช่น การบรหิารรา่งกายที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรม การ
ใหค้วามรูใ้นการดแูลดวงตาพรอ้มทัง้ตรวจสุขภาพตา เป็นตน้) โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09, 3.46 
และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ พนักงานต้องเขา้รบัการรกัษา
อาการเจ็บป่วยบ่อย เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตและท างานได ้โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.11 

ด้านการผ่อนคลาย 
พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความสขุในการท างานดา้นการผ่อนคลาย

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.17 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานมีเวลาพกัผ่อนหรือท ากิจกรรมที่ชอบ/สนใจหลงัจาก
เลิกงานอย่างเพียงพอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 2 ข้อ ไดแ้ก่  พนักงานรูส้ึกเครียดจากการท างานบ่อยครัง้ และใน ปณท มีสถานที่ผ่อน
คลายหรือพกัผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสม โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.05 และ 3.03 
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ด้านใช้เงนิ 
พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานดา้นครอบครวัดี  

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานมีการจดัท ารายรบั-รายจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน ปณท 
มีการจดัอบรมใหค้วามรูด้า้นการบรหิารจดัการการเงินเพื่อใหพ้นกังานวางแผนทางการเงินไดอ้ย่าง
เหมาะสม และปัจจบุนัพนกังานตอ้งน าเงินเดือนครึง่หนึ่งหรือมากกว่า ไปช าระหนี ้จนท าใหป้ระสบ
ปัญหาทางการเงิน โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23, 3.06 และ 3.01 

 
ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน ปณท ในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร  
การวิเคราะหข์อ้มลูความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ การกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี ความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร และความทุ่มเทในการ
ท างานใหอ้งคก์ร ท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
ระดับความคิดเหน็ 

X̅ S.D. แปลผล 
ด้านการกล่าวถึงองคก์รในทางทีด่ี    
1. ท่านมีความภาคภมูิใจและยินดีที่จะบอกผูอ่ื้นว่าท่านท างาน
กบั ปณท  

4.30 0.795 มากที่สดุ 

2. ท่านจะบอกผูอ่ื้นถึงสิ่งดี ๆ เก่ียวกบัการท างานที่ ปณท เสมอ 
เมื่อมีโอกาส 

4.24 0.747 มากที่สดุ 

3. ท่านมีความภาคภมูิใจและยินดี เมื่อผูอ่ื้นพดูถึง ปณท 
ในทางที่ดี 

4.35 0.774 มากที่สดุ 

4. ท่านไม่ชีแ้จงหรือใหข้อ้มลูใด ๆ เมื่อมีผูก้ลา่วถึง ปณท 
ในทางลบ 

3.20 1.357 ปานกลาง 

5. ท่านรูส้ึกเฉย ๆ แมว้่า ปณท จะพฒันาไปในทางที่ดี 3.63 1.258 มาก 
รวมด้านการกล่าวถึงองคก์รในทางทีด่ี 3.94 0.696 มาก 



  

 
 

51 

ตาราง 6 (ต่อ) 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
ระดับความคิดเหน็ 

X̅ S.D. แปลผล 
ด้านความปรารถนาทีจ่ะอยู่กับองคก์ร    
6. ท่านคิดว่าจะท างานกบั ปณท จนกว่าจะเกษียณอายุ 4.04 1.046 มาก 
7. ท่านคิดว่าท่านเป็นคนส าคญัของ ปณท ที่มีส่วนใน
ความส าเร็จและการพฒันาขององคก์าร 

3.72 0.965 มาก 

8. ท่านไม่คิดจะลาออกจาก ปณท แมข้ณะนัน้ ปณท จะเผชิญ
ปัญหาอปุสรรคก็ตาม 

3.99 1.004 มาก 

9. ท่านคิดจะลาออกจาก ปณท หากมีองคก์รอ่ืนมาชกัชวนให้
ไปรว่มงาน โดยเสนอค่าตอบแทนและต าแหน่งที่ดีกว่า 

3.48 1.258 มาก 

10. ท่านรูส้กึเฉย ๆ ในความอยู่รอดและทิศทางการเติบโตของ 
ปณท  

3.67 1.140 มาก 

รวมด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์ร 3.78 0.811 มาก 
ด้านความทุ่มเทในการท างานให้องคก์ร    
11. ท่านใชค้วามรูค้วามสามารถในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อให้
งานบรรลผุลส าเร็จ 

4.23 0.835 มากที่สดุ 

12. ท่านพยายามหาแนวทางการปรบัปรุงการท างานใหดี้ขึน้อยู่
เสมอ 

4.10 0.856 มาก 

13. ท่านยินดีและเต็มใจเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้ 4.01 0.891 มาก 
14. ท่านไม่อยากท างานนอกเหนือจากความรบัผิดชอบ เพราะจะ
ท าใหท้่านมีภาระงานมากขึน้กว่าเดิม 

3.61 1.152 มาก 

15. ท่านจะท างานในเวลางานเท่านัน้ แมว้่างานที่ท่านไดร้บั
มอบหมายยงัไม่ส  าเรจ็ลลุว่ง 

3.73 1.183 มาก 

รวมด้านความทุ่มเทในการท างานให้องคก์ร 3.93 0.773 มาก 
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 3.89 0.683 มาก 
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จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน ปณท ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร พบว่าความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เมื่อวิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่า 

ด้านการกล่าวถึงองคก์รในทางทีด่ี 
พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นการกล่าวถึง

องคก์รในทางที่ดี มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมากที่สุด จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมีความภาคภูมิใจและยินดี 
เมื่อผูอ่ื้นพูดถึง ปณท ในทางที่ดี ภาคภูมิใจและยินดีที่จะบอกผูอ่ื้นว่าท่านท างานกับ ปณท และ
พนักงานจะบอกผูอ่ื้นถึงสิ่งดี ๆ เก่ียวกับการท างานที่ ปณท เสมอ เมื่อมีโอกาส  โดยพบค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.35, 4.30 และ 4.24 มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานรูส้ึกเฉย ๆ 
แมว้่า ปณท จะพฒันาไปในทางที่ดี โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานไม่ชีแ้จงหรือใหข้อ้มูลใด ๆ เมื่อมีผูก้ล่าวถึง ปณท ในทางลบ 
โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.20 

ด้านความทุ่มเทในการท างานให้องคก์ร 
พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความทุ่มเทใน

การท างานใหอ้งคก์ร มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานใชค้วามรูค้วามสามารถใน
การท างานอย่างเต็มที่เพื่อใหง้านบรรลผุลส าเรจ็ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และพบความคิดเห็น
อยู่ระดบัมาก จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานพยายามหาแนวทางการปรบัปรุงการท างานใหดี้ขึน้อยู่
เสมอ ยินดีและเต็มใจเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้ พนกังานจะท างานในเวลางานเท่านัน้ 
แมว้่างานที่ไดร้บัมอบหมายยังไม่ส  าเร็จลุล่วง และพนักงานไม่อยากท างานนอกเหนือจากความ
รบัผิดชอบ เพราะจะท าให้มีภาระงานมากขึน้กว่าเดิม โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10, 4.01, 3.73 
และ 3.61 

ด้านความปรารถนาทีจ่ะอยู่กับองคก์ร 
พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนา

ที่จะอยู่กับองคก์ร มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากทุกขอ้ ได้แก่ พนักงานคิดว่าจะท างานกับ ปณท จนกว่าจะ
เกษียณอายุ ไม่คิดจะลาออกจาก ปณท แม้ขณะนั้น ปณท จะเผชิญปัญหาอุปสรรคก็ตาม 
พนักงานคิดว่าตนเป็นคนส าคัญของ ปณท ที่มีส่วนในความส าเร็จและการพัฒนาขององค์การ  
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พนักงานรูส้ึกเฉย ๆ ในความอยู่รอดและทิศทางการเติบโตของ ปณท และพนักงานคิดจะลาออก
จาก ปณท หากมีองคก์รอ่ืนมาชักชวนใหไ้ปร่วมงาน โดยเสนอค่าตอบแทนและต าแหน่งที่ดีกว่า 
โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04, 3.99, 3.72, 3.67 และ 3.48 

 
ส่วนที ่4 การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
ที่มีปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ตาราง 7 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของเพศกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
1. ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี 4.908* 0.027 
2. ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร 0.155 0.694 
3. ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร 1.482 0.224 
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 3.033 0.082 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 7 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของเพศกับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความแปรปรวน
ไม่เท่ากนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงใชว้ิธี Equal variances not assumed 

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์ร ดา้นความทุ่มเท 
ในการท างานใหอ้งคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงใชว้ิธี Equal variances assumed 
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ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพศกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิัท 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร เพศ 
t-test for Equality of Means 

X̅ S.D. t df Sig. 
ดา้นการกลา่วถึงองคก์ร
ในทางที่ดี 

ชาย 
หญิง 

3.93 
3.96 

0.072 
0.655 

-0.506 360.733 0.613 

ดา้นความปรารถนา 
ที่จะอยู่กบัองคก์ร 

ชาย 
หญิง 

3.76 
3.80 

0.816 
0.805 

-0.425 398 0.671 

ดา้นความทุ่มเท 
ในการท างานใหอ้งคก์ร 

ชาย 
หญิง 

3.93 
3.95 

0.796 
0.739 

-0.292 398 0.770 

ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 

ชาย 
หญิง 

3.87 
3.90 

0.709 
0.643 

-0.447 398 0.655 

 
จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพศกับความผูกพันต่อองคก์ร

ของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ t-test 
พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการ
กล่าวถึงองคก์รในทางที่ดีดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์ร ดา้นความทุ่มเทในการท างานให้
องคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ตาราง 9 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี 1.222 3 396 0.301 
2. ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร 0.985 3 396 0.400 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

3. ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร 1.124 3 396 0.339 
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.938 3 396 0.422 

 
จากตาราง 9 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุกับความผูกพันต่อ

องคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร ดา้นความทุ่มเท
ในการท างานใหอ้งคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่า
ความแปรปรวนเท่ากันที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการ
ทดสอบต่อไป 

ตาราง 10 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA  

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นการกลา่วถึงองคก์ร
ในทางที่ดี 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม  

19.355 
173.888 
193.243 

3 
396 
399 

6.452 
0.439 

14.693* 0.000 

ดา้นความปรารถนา 
ที่จะอยู่กบัองคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม 

36.919 
225.399 
262.318 

3 
396 
399 

12.306 
0.569 

21.621* 0.000 

ดา้นความทุ่มเทใน 
การท างานใหอ้งคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม 

14.012 
224.232 
238.244 

3 
396 
399 

4.671 
0.566 

8.249* 0.000 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม 

22.047 
164.096 
186.143 

3 
396 
399 

7.349 
0.414 

17.734* 0.000 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 10 แสดงความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ One-Way 
ANOVA พบว่า พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องคก์รดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์ร ดา้นความทุ่มเท
ในการท างานใหอ้งคก์ร และความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe 

ตาราง 11 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Scheffe 

อายุ X̅ 
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

3.71 3.98 4.21 4.30 
20 – 29 ปี 3.71 - -0.27* 

(0.008) 
-0.50* 
(0.000) 

-0.58* 
(0.000) 

30 – 39 ปี 3.98  - -0.23 
(0.149) 

-0.31 
(0.076) 

40 – 49 ปี 4.21   - -0.08 
(0.943) 

50 ปีขึน้ไป 4.30    - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 11 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี จ าแนกตามอายุ พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีอายุ 20 – 29 ปี กับพนักงานที่มีอายุ 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี และ 50 ปีขึน้ไป มีความผูกพันต่อ
องคก์รดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดีแตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนรายคู่อ่ืน
ไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 12 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ Scheffe 

อายุ X̅ 
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

3.48 3.78 4.17 4.31 
20 – 29 ปี 3.48 - -0.29* 

(0.014) 
-0.69* 
(0.000) 

-0.83* 
(0.000) 

30 – 39 ปี 3.78  - -0.39* 
(0.008) 

-0.53* 
(0.002) 

40 – 49 ปี 4.17   - -0.14 
(0.821) 

50 ปีขึน้ไป 4.31    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 12 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ด้านความปรารถนาที่ จะอยู่กับองค์กร  จ าแนกตามอายุ พบว่า  พนักงาน ปณท ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 20 – 29 ปี กับพนักงานที่มีอายุ 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี และ 50 ปีขึน้ไป  
มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์รแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 พนกังานที่มีอายุ 30 – 39 กบัพนกังานที่มีอายุ 40 – 49 ปี และ 50 ปีขึน้ไป มีความผกูพนั
ต่อองค์กรด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 13 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ Scheffe 

อายุ X̅ 
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

3.72 4.03 4.13 4.19 
20 – 29 ปี 3.72 - -0.31* 

(0.009) 
-0.41* 
(0.002) 

-0.47* 
(0.006) 

30 – 39 ปี 4.03  - -0.11 
(0.826) 

-0.16 
(0.703) 

40 – 49 ปี 4.13   - -0.05 
(0.988) 

50 ปีขึน้ไป 4.19    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 13 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ด้านความทุ่มเทในการท างานให้องค์กร  จ าแนกตามอายุ พบว่า พนักงาน ปณท ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 20 – 29 ปี กับพนักงานที่มีอายุ 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี และ 50 ปีขึน้ไป  
มีความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์รแตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคญัทาง
สถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 14 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นภาพรวม จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Scheffe 

อายุ X̅ 
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

3.72 4.03 4.13 4.19 
20 – 29 ปี 3.64 - -0.29* 

(0.003) 
-0.53* 
(0.000) 

-0.63* 
(0.000) 

30 – 39 ปี 3.93  - -0.24 
(0.099) 

-0.34* 
(0.038) 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

อายุ X̅ 
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

3.72 4.03 4.13 4.19 
40 – 49 ปี 4.17   - -0.09 

(0.913) 
50 ปีขึน้ไป 4.26    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 14 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 20 – 29 ปี กับ
พนกังานที่มีอายุ 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี และ 50 ปีขึน้ไป มีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกัน
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 พนกังานที่มีอายุ 30 – 39 ปี กบัพนกังานที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ตาราง 15 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของระดบัการศึกษากบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี 2.950 2 397 0.054 
2. ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร 0.724 2 397 0.485 
3. ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร 5.242* 2 397 0.006 
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 6.065* 2 397 0.003 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตาราง 15 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของระดบัการศึกษากบัความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
ผกูพนัต่อองคก์รดา้นการกลา่วถึงองคก์รในทางที่ดี และดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์รมีค่า 
Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความแปรปรวนเท่ากันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงใชส้ถิติ 
One-Way ANOVA ในการทดสอบต่อไป 

ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร และความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมมีค่า 
Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบต่อไป 

ตาราง 16 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA  

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นการกลา่วถึงองคก์ร
ในทางที่ดี 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม  

10.178 
183.065 
193.243 

2 
397 
399 

5.089 
0.461 

11.036* 0.000 

ดา้นความปรารถนา 
ที่จะอยู่กบัองคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม 

7.608 
254.709 
262.318 

2 
397 
399 

3.804 
0.642 

5.929* 0.003 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 16 แสดงความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใชส้ถิติ 
One-Way ANOVA พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์กรดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดีและดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับ
องคก์รแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใชส้ถิติ 
Scheffe 
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ตาราง 17 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้
สถิติ Scheffe 

ระดับการศึกษา X̅ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สงูกว่าปรญิญาตรี 

3.89 3.88 4.39 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.89 - 0.01 

(0.98) 
-0.50* 
(0.000) 

ปรญิญาตรี 3.88  - -0.51* 
(0.000) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 4.39   - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 17 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงาน ปณท ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีกับพนักงานที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีและปริญญาตรีมีความผูกพนัต่อองคก์รดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดีแตกต่างกัน 
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 18 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดย
ใชส้ถิติ Scheffe 

ระดับการศึกษา X̅ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สงูกว่าปรญิญาตรี 

3.81 3.65 4.11 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.81 - 0.15 

(0.194) 
-0.30 
(0.082) 

ปรญิญาตรี 3.65  - -0.45* 
(0.004) 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา X̅ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สงูกว่าปรญิญาตรี 

3.81 3.65 4.11 
สงูกว่าปรญิญาตรี 4.11   - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 18 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีกับพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรแตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 19 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Statistic  df1 df2 Sig. 

ดา้นความทุ่มเทในการ
ท างานใหอ้งคก์ร 

Brown-Forsythe 6.673* 2 269.679 0.001 

ความผกูพนัต่อองคก์ร
โดยรวม 

Brown-Forsythe 10.221* 2 300.576 0.000 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 19 แสดงความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์รและความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม
แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 
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ตาราง 20 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดย
ใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

ระดับการศึกษา X̅ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สงูกว่าปรญิญาตรี 

3.89 3.89 4.30 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.89 - -0.01 

(1.00) 
-0.41* 
(0.001) 

ปรญิญาตรี 3.89  - -0.41* 
(0.001) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 4.30   - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 20 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความทุ่มเทในการท างานให้องคก์ร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงาน ปณท ใน
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีกบัพนกังานที่มีระดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีและปรญิญาตรีมีความผูกพนัต่อองคก์รความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์รแตกต่างกนั
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 21 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

ระดับการศึกษา X̅ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สงูกว่าปรญิญาตรี 

3.86 3.81 4.27 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.86 - 0.05 

(0.843) 
-0.40* 
(0.000) 

ปรญิญาตรี 3.81  - -0.46* 
(0.000) 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา X̅ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สงูกว่าปรญิญาตรี 

3.86 3.81 4.27 
สงูกว่าปรญิญาตรี 4.27   - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 21 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร
โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีกับพนักงานที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีมี
ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ตาราง 22 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพสมรสกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
1. ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี 2.560 0.110 
2. ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร 5.160* 0.024 
3. ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร 1.399 0.238 
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 9.316* 0.002 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 22 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพสมรสกับ
ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์รดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์รและความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม  
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มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงใช้
วิธี Equal variances not assumed 

ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี และดา้นความทุ่มเทใน
การท างานให้องค์กร มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความแปรปรวนเท่ากันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงใชว้ิธี Equal variances assumed 

ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
สถานภาพ
สมรส 

t-test for Equality of Means 
X̅ S.D. t df Sig. 

ดา้นการกลา่วถึงองคก์ร
ในทางที่ดี 

โสด 
สมรส 

3.88 
4.06 

0.666 
0.736 

-2.534* 398 0.012 

ดา้นความปรารถนา 
ที่จะอยู่กบัองคก์ร 

โสด 
สมรส 

3.68 
3.96 

0.756 
0.876 

-3.279* 251.249 0.001 

ดา้นความทุ่มเท 
ในการท างานใหอ้งคก์ร 

โสด 
สมรส 

3.89 
4.02 

0.760 
0.792 

-1.545 398 0.123 

ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 

โสด 
สมรส 

3.82 
4.01 

0.640 
0.743 

-2.674* 250.320 0.008 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพสมรสกับความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  โดยใชส้ถิติ
วิเคราะห ์t-test พบว่า พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์ร 
และความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนดา้นความทุ่มเท
ในการท างานใหอ้งคก์รไม่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของอายงุานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี 3.523* 3 396 0.015 
2. ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร 6.059* 3 396 0.000 
3. ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร 0.582 3 396 0.627 
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 3.000* 3 396 0.031 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 24 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุงานกบัความผูกพัน
ต่อองคก์รของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ความผกูพนัต่อ
องค์กรด้านความทุ่มเทในการท างานให้องค์กรมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความ
แปรปรวนเท่ากันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการทดสอบ
ต่อไป 

ดา้นการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์รและ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน 
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบต่อไป 

ตาราง 25 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายงุาน โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA  

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความทุ่มเทในการ
ท างานใหอ้งคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม  

12.492 
225.751 
238.244 

3 
396 
399 

4.164 
0.570 

7.304* 0.000 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตาราง 25 แสดงความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุงาน โดยใชส้ถิติ One-Way 
ANOVA พบว่า พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองคก์ร ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์รแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงได้
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe 

ตาราง 26 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร จ าแนกตามอายงุาน โดยใชส้ถิติ 
Scheffe 

อายุงาน X̅ 

นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 

มากกว่า  
1 – 5 ปี 

มากกว่า  
5 – 10 ปี 

มากกว่า 10 ปี 
ขึน้ไป 

3.49 3.88 3.85 4.14 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
1 ปี 

3.49 - -0.39 -0.36 -0.65* 
 (0.085) (0.18) (0.001) 

มากกว่า 1 – 5 ปี 3.88  - 0.032 -0.26* 
   (0.992) (0.037) 
มากกว่า 5 – 10 ปี 3.85   - -0.29 
    (0.059) 
มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป 4.14    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 26 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร จ าแนกตามอายุงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 
10 ปี ขึน้ไปกบัพนกังานที่มีอายุงานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี และมากกว่า 1 – 5 ปี มีความผูกพัน
ต่อองคก์รดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์รแตกต่างกันที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติ .05 ส่วน
รายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 27 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายงุาน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Statistic  df1 df2 Sig. 

ดา้นการกลา่วถึงองคก์ร
ในทางที่ดี 

Brown-Forsythe 10.743* 3 256.958 0.000 

ดา้นความปรารถนาที่จะ
อยู่กบัองคก์ร 

Brown-Forsythe 15.258* 3 341.312 0.000 

ความผกูพนัต่อองคก์ร
โดยรวม 

Brown-Forsythe 14.076* 3 303.024 0.000 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 27 แสดงความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุงาน  โดยใชส้ถิติ Brown-
Forsythe พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความผูกพัน
ต่อองค์กรดา้นการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร และความ
ผูกพันต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่าง
รายคู่โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

ตาราง 28 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี จ าแนกตามอายงุาน โดยใชส้ถิติ 
Dunnett’s T3 

อายุงาน X̅ 

นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 

มากกว่า  
1 – 5 ปี 

มากกว่า  
5 – 10 ปี 

มากกว่า 10 ปี 
ขึน้ไป 

3.55 3.87 3.84 4.18 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
1 ปี 

3.55 
 

- -0.32 -0.29 -0.63* 
 (0.051) (0.154) (0.000) 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

อายุงาน X̅ 

นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 

มากกว่า  
1 – 5 ปี 

มากกว่า  
5 – 10 ปี 

มากกว่า 10 ปี 
ขึน้ไป 

3.55 3.87 3.84 4.18 
มากกว่า 1 – 5 ปี 3.87  - 0.03 -0.31* 
   (0.999) (0.002) 
มากกว่า 5 – 10 ปี 3.84   - -0.34* 
    (0.004) 
มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป 4.18    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 28 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี จ าแนกตามอายุงาน พบว่า พนกังานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
ขึน้ไป กบัพนกังานที่มีอายุงานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี มากกว่า 1 – 5 ปี และมากกว่า 5 – 10 ปี มี
ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดีแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 29 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร จ าแนกตามอายงุาน โดยใชส้ถิติ 
Dunnett’s T3 

อายุงาน X̅ 

นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 

มากกว่า  
1 – 5 ปี 

มากกว่า  
5 – 10 ปี 

มากกว่า 10 ปี 
ขึน้ไป 

3.22 3.68 3.68 4.07 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
1 ปี 

3.22 - -0.46* -0.46* -0.85* 
 (0.000) (0.001) (0.000) 

มากกว่า 1 – 5 ปี 3.68  - 0.01 -0.39* 
   (1.000) (0.000) 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

อายุงาน X̅ 

นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 

มากกว่า  
1 – 5 ปี 

มากกว่า  
5 – 10 ปี 

มากกว่า 10 ปี 
ขึน้ไป 

3.22 3.68 3.68 4.07 
มากกว่า 5 – 10 ปี 3.68   - -0.40* 
    (0.003) 
มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป 4.07    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 29 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์ร จ าแนกตามอายุงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุงานนอ้ยกว่า
หรือเท่ากับ 1 ปี กับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี มากกว่า 5 – 10 ปี และมากกว่า 10 ปี  
มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์รแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี ขึน้ไป กับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี และ
มากกว่า 5 – 10 ปี มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์รแตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 30 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นภาพรวม จ าแนกตามอายงุาน โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

อายุงาน X̅ 

นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 

มากกว่า  
1 – 5 ปี 

มากกว่า  
5 – 10 ปี 

มากกว่า 10 ปี 
ขึน้ไป 

3.42 3.81 3.79 4.13 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
1 ปี 

3.42 
 

- -0.39* -0.37* -0.71* 
 (0.002) (0.010) (0.000) 

มากกว่า 1 – 5 ปี 3.81  - 0.02 -0.32* 
   (1.000) (0.001) 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

อายุงาน X̅ 

นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 

มากกว่า  
1 – 5 ปี 

มากกว่า  
5 – 10 ปี 

มากกว่า 10 ปี 
ขึน้ไป 

3.42 3.81 3.79 4.13 
มากกว่า 5 – 10 ปี 3.79   - -0.34* 
    (0.003) 
มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป 4.13    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 30 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร
โดยรวม จ าแนกตามอายงุาน พบว่า พนกังานที่มีอายงุานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี กบัพนกังานที่มี
อายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี มากกว่า 5 – 10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม
แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 พนกังานที่มีอายงุานมากกว่า 10 ปี ขึน้ไป กบัพนกังานที่มี
อายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี และมากกว่า 5 – 10 ปี มีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกันที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ตาราง 31 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี 5.562* 3 396 0.001 
2. ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร 1.602 3 396 0.188 
3. ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร 1.453 3 396 0.227 
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 2.521 3 396 0.058 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตาราง 31 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกับ
ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับองคก์ร ดา้นความทุ่มเทในการท างานให้
องคก์ร และความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความแปรปรวน
เท่ากนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงใชส้ถิติ One-Way ANOVA ในการทดสอบต่อไป 

ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
ต่อไป 

ตาราง 32 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA  

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่
กบัองคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม 

13.447 
248.871 
262.318 

3 
396 
399 

4.482 
0.628 

7.132* 0.000 

ดา้นความทุ่มเทในการ
ท างานใหอ้งคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม 

5.797 
232.447 
238.244 

3 
396 
399 

1.932 
0.587 

3.292* 0.021 

ความผกูพนัต่อองคก์ร
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่  
รวม  

8.969 
177.174 
186.143 

3 
396 
399 

2.990 
0.447 

6.682* 0.000 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 32 แสดงความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ 
One-Way ANOVA พบว่า พนักงาน ปณท ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร ดา้นความทุ่มเทในการ
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ท างานให้องค์กรและความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe 

ตาราง 33 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
โดยใชส้ถิติ Scheffe 

รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน 

X̅ 

13,250 – 
16,830 บาท 

16,831 – 
21,250 บาท 

21,251 – 
35,150 บาท  

35,151 บาท 
ขึน้ไป 

3.66 3.84 3.71 4.20 
13,250 – 16,830 
บาท 

3.66 - -0.18 -0.05 -0.54* 
 (0.408) (0.987) (0.000) 

16,831 – 21,250 
บาท 

3.84  - 0.13 -0.36 
  (0.856) (0.089) 

21,251 – 35,150 
บาท 

3.71   - -0.49* 
   (0.025) 

35,151 บาท ขึน้ไป 4.20    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 33 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนกังานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 35,151 บาท ขึน้ไป กับ พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 13,250 – 16,830 
บาท และ 21,251 – 35,150 บาท มีความผูกพันต่อองค์กรดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร
แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 34 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
โดยใชส้ถิติ Scheffe 

รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน 

X̅ 

13,250 – 
16,830 บาท 

16,831 – 
21,250 บาท 

21,251 – 
35,150 บาท  

35,151 บาท 
ขึน้ไป 

3.84 4.02 3.96 4.18 
13,250 – 16,830 
บาท 

3.84 - -0.17 -0.11 -0.34* 
 (0.402) (0.841) (0.035) 

16,831 – 21,250 
บาท 

4.02  - 0.06 -0.16 
  (0.982) (0.693) 

21,251 – 35,150 
บาท 

3.96   - -0.22 
   (0.550) 

35,151 บาท ขึน้ไป 4.18    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 34 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ด้านความทุ่มเทในการท างานให้องค์กร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 13,250 – 16,830 บาท กับพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,151 บาท 
ขึน้ไป มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์รแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 35 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นภาพรวม จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Scheffe 

รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน 

X̅ 

13,250 – 
16,830 บาท 

16,831 – 
21,250 บาท 

21,251 – 
35,150 บาท  

35,151 บาท 
ขึน้ไป 

3.78 3.96 3.89 4.21 
13,250 – 16,830 
บาท 

3.78 - -0.19 -0.11 -0.43* 
 (0.226) (0.788) (0.000) 

16,831 – 21,250 
บาท 

3.96   0.07 -0.25 
  (0.952) (0.223) 

21,251 – 35,150 
บาท 

3.89    -0.32 
   (0.127) 

35,151 บาท ขึน้ไป 4.21    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 35 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
โดยรวม พบว่า พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 13,250 – 16,830 บาท กับพนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,151 บาท ขึน้ไป มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 36 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Statistic  df1 df2 Sig. 

ดา้นการกลา่วถึงองคก์ร
ในทางที่ดี 

Brown-Forsythe 5.185* 3 170.082 0.002 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตาราง 36 แสดงความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe พบว่า พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองคก์รดา้น
การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ ดีแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงได้ทดสอบความ
แตกต่างรายคู่โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

ตาราง 37 แสดงความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
โดยใชส้ถิติ Dunnett’s T3 

รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน 

X̅ 

13,250 – 
16,830 บาท 

16,831 – 
21,250 บาท 

21,251 – 
35,150 บาท  

35,151 บาท 
ขึน้ไป 

3.83 4.03 4.00 4.25 
13,250 – 16,830 
บาท 

3.83 - -0.20 -0.17 -0.42* 
 (0.107) (0.749) (0.002) 

16,831 – 21,250 
บาท 

4.03   0.03 -0.22 
  (1.000) (0.434) 

21,251 – 35,150 
บาท 

4.00    -0.25 
   (0.595) 

35,151 บาท ขึน้ไป 4.25    - 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 37 เปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ของความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 13,250 – 16,830 บาท กับพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,151 บาท 
ขึน้ไป มีความผูกพนัต่อองคก์รดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดีแตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 สว่นรายคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 1.7 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีลกัษณะงานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ตาราง 38 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
1. ดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี 0.046 0.830 
2. ดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร 1.271 0.260 
3. ดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร 6.652* 0.010 
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 1.554 0.213 

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 38 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของลักษณะงานกับความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
ผูกพันต่อองคก์รดา้นความทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่า
ความแปรปรวนไม่เท่ากนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงใชว้ิธี Equal variances not assumed 

ความผูกพันต่อองคก์รดา้นการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี ดา้นความปรารถนาที่
จะอยู่กับองคก์ร และความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความ
แปรปรวนเท่ากนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงใชว้ิธี Equal variances assumed 

ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร ลักษณะงาน 
t-test for Equality of Means 

X̅ S.D. t df Sig. 
ดา้นการกลา่วถึงองคก์ร
ในทางที่ดี 

งานส านกังาน 
งานปฏิบติัการ 

4.14 
3.87 

0.722 
0.674 

3.429* 398 0.001 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

ความผูกพันต่อองคก์ร ลักษณะงาน 
t-test for Equality of Means 

X̅ S.D. t df Sig. 
ดา้นความปรารถนา 
ที่จะอยู่กบัองคก์ร 

งานส านกังาน 
งานปฏิบติัการ 

3.79 
3.77 

0.895 
0.779 

0.252 398 0.802 

ดา้นความทุ่มเท 
ในการท างานใหอ้งคก์ร 

งานส านกังาน 
งานปฏิบติัการ 

4.13 
3.86 

0.694 
0.788 

3.358* 212.329 0.001 

ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 

งานส านกังาน 
งานปฏิบติัการ 

4.02 
3.84 

0.672 
0.681 

2.444* 398 0.015 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  โดยใชส้ถิติวิเคราะห ์ 
t-test พบว่า พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะงาน
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี ดา้นความทุ่มเทในการ
ท างานให้องคก์ร และความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
สว่นดา้นความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์รไม่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ความสขุในการท างานมีความสมัพันธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็น

อิสระต่อกนั โดยใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความสขุในการท างานกบัความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

 ความสุขในการท างาน 
ความผูกพันต่อองคก์ร 

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 
1. ดา้นสขุภาพดี 0.343** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
2. ดา้นน า้ใจงาม  0.572** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
3. ดา้นการผ่อนคลาย  0.082 0.102 ไม่มีความสมัพนัธ ์ - 
4. ดา้นการหาความรู ้ 0.680** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
5. ดา้นคณุธรรม 0.681** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
6. ดา้นใชเ้งินเป็น 0.166** 0.001 ต ่า เดียวกนั 
7. ดา้นครอบครวัดี  0.380** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
8. ดา้นสงัคมดี 0.476** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ความสุขในการท างานโดยรวม 0.651** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

จากตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความสขุในการท างานกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ความสมัพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าความสุขในการท างาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีค่า r เท่ากับ 0.651 
แสดงว่ามีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้พนกังานมีความสขุในการ
ท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความผูกพันต่อองคก์รเพิ่มขึน้ระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า  

ความสุขในการท างานดา้นคุณธรรม ดา้นการหาความรู ้ดา้นน า้ใจงาม ดา้นสงัคมดี 
ดา้นครอบครวัดี และดา้นสุขภาพดี มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีค่า r เท่ากับ 0.681, 0.680, 0.572, 0.476, 
0.380 และ 0.343 แสดงว่ามีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้พนกังาน
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มีความสขุในการท างานดา้นคณุธรรม ดา้นการหาความรู ้ดา้นน า้ใจงาม ดา้นสงัคมดี ดา้นครอบครวัดี 
และดา้นสขุภาพดีเพิ่มขึน้ จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  

ความสขุในการท างานดา้นใชเ้งินเป็นมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีค่า r เท่ากบั 0.166 แสดงว่ามี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้พนกังานมีความสขุในการท างานดา้นใชเ้งิน
เป็นเพิ่มขึน้ จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า  

ความสุขในการท างานดา้นการผ่อนคลาย พบว่ามีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า
ความสขุในการท างานดา้นการผ่อนคลายไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 41 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดลสอบ 
สมมติฐานข้อที ่1 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
ที่มีปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั 
มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

Independent 
t-test 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั 
มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

One-Way 
ANOVA 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

One-Way 
ANOVA 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

Independent 
t-test 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
ยกเวน้ดา้นความทุ่มเท 
ในการท างานใหอ้งคก์ร 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดลสอบ 
สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่าง
กนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

One-Way 
ANOVA 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

One-Way 
ANOVA 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.7 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะงาน
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

Independent 
t-test 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
ยกเวน้ดา้นความ
ปรารถนาที่จะอยู่ 

กบัองคก์ร 
สมมติฐานข้อที ่2 ความสขุในการท างานมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร  

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
ยกเวน้ดา้นการผ่อนคลาย 

 



 

บทที ่5 
การสรุปผล การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างาน

และความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร”
เพื่อให้ทราบว่าระดับความคิดเห็นด้านความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน และความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้
องคก์รสามารถน าขอ้มูลการศึกษาไปใชใ้นการหาแนวทางการสรา้งความสุขในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารทรพัยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุได ้

 
สังเขปความมุง่หมาย ความส าคัญ และสมมติฐานการท าวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานและระดับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 

ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความสขุในการท างานกบัความผูกพันต่อองคก์ร

ของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อสรุปขอ้มูลผลการส ารวจความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังาน ปณท ประมวลผล วิเคราะห ์และรายงานผลการส ารวจต่อผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถึงแนวโนม้
ของความสขุในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร  

2. ผูบ้ริหารดา้นทรพัยากรบุคคลหรือผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าผลลัพธ์ที่ไดม้าก าหนด
กระบวนการในการเสริมสรา้งความสุขในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์ร โดยการเชื่อมโยง
กบัระบบการบรหิารงานต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากรมีความมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบติังานได้
เต็มความสามารถ  
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3. ผูบ้ริหารดา้นทรพัยากรบุคคลสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง
และพัฒนาในการบริหาร การก าหนดนโยบายขององค์การ และวางแผนกลยุทธ์ด้านการสรา้ง
ความผูกพันต่อองค์กรเพื่อสรา้งความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเพิ่มมากขึน้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน และช่วยขบัเคลื่อนภารกิจองคก์รใหบ้รรลตุามเปา้หมาย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจยัส่วนบุคคล

ที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2. ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “ความสมัพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลได ้ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อายงุาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และลกัษณะงาน  

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศชาย จ านวน 241 ตวัอย่าง คิดเป็น
รอ้ยละ 60.25 รองลงมาคือ เพศหญิง จ านวน 159 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 39.75  

อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี จ านวน 166 
ตวัอย่าง ช่วงอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 123 ตัวอย่าง ช่วงอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 69 ตัวอย่าง และ
ช่วงอาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 42 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 41.50, 30.75, 17.25 และ 10.50  

ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 188 ตัวอย่าง รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 167 ตัวอย่าง และสูง
กว่าปรญิญาตร ีจ านวน 45 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 47.00, 41.75 และ 11.25  

สถานภาพสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
260 ตวัอย่าง รองลงมาสมรสแลว้ จ านวน 140 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 65.00 และ 35.00  

อายุงาน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี 
จ านวน 158 ตวัอย่าง รองลงมา คือ มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป จ านวน 132 ตวัอย่าง มากกว่า 5 – 10 ปี 
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จ านวน 81 ตัวอย่าง และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จ านวน 29 ตัวอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 39.50, 
33.00, 20.25 และ 7.25  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 
13,250 – 16,830 บาท จ านวน 223 ตวัอย่าง รองลงมา คือช่วง 16,831 – 21,250 บาท จ านวน 76 
ตวัอย่าง ช่วง 35,151 บาท ขึน้ไป จ านวน 56 ตวัอย่าง และช่วง 21,251 – 35,150 บาท จ านวน 45 
ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 55.75, 19.00, 14.00 และ 11.25  

ลักษณะงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานงานปฏิบัติการ 
จ านวน 293 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 73.25 รองลงมาคือ งานส านกังาน จ านวน 107 ตวัอย่าง คิดเป็น
รอ้ยละ 26.75 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความสุขในการท างานของพนักงาน ปณท ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  
ความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อ

วิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่า 
ด้านคุณธรรม  

พนักงาน ปณท ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานด้าน
คุณธรรมมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานยอมรบัและขอโทษในความผิดที่ท า รบัผิดชอบ
ต่องานที่ท าเสมอ พนกังานไม่ค่อยเคารพกฎระเบียบของ ปณท และมาปฏิบติังานสายเป็นประจ า 
และพนกังานคิดว่าการน าหลกัธรรมมาทางศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบติัในการท างานจะท าใหม้ี
สมาธิในการท างานและท างานไดดี้ขึน้ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 4.19 และ 3.73 

ด้านการหาความรู้  
พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานดา้นการ

หาความรู ้มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานคิดว่าการศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ จะช่วยใหท้่านกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน พนักงานคิดว่างานที่ท าไม่จ าเป็นตอ้งมี
การเรียนรูเ้พิ่มเติมเพราะเพียงพอแล้ว และ ปณท มีการสนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01, 3.82 และ 3.59 
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ด้านน ้าใจงาม  
พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความสขุในการท างานดา้นน า้ใจงาม 

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมักช่วยเหลือเจา้นาย ลูกนอ้ง หรือเพื่อนร่วมงาน โดยหวัง
ผลตอบแทน ปณท มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี และพนักงานเขา้ร่วม
กิจกรรมเพื่อสงัคมต่าง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้อยู่เสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84, 3.64 และ 3.59 

ด้านสังคมดี  
พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานดา้นสงัคมดี 

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมักขัดแยง้กับเจา้นาย ลกูนอ้ง หรือเพื่อนร่วมงานที่
อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอ่ืน และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและที่
ท างานอยู่เสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97, 3.52 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ในที่ท างานของพนกังานมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่ดี ไม่แข่งขนั อิจฉา 
หรือนินทากนั โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 

ด้านครอบครัวดี  
พนักงาน ปณท ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานด้าน

ครอบครวัดีมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานและสมาชิกในครอบครวัมีความรกั
ความผูกพันต่อกัน รูส้ึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่กับครอบครวั โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมีเวลาว่างจากการท างานท ากิจกรรม
ร่วมกับคนในครอบครวัอย่างสม ่าเสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และพบความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ไดแ้ก่ น้อยครัง้ที่พนักงานจะปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจาก
ครอบครวัเมื่อมีปัญหา โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.91 

ด้านสุขภาพดี 
พนักงาน ปณท ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานด้าน

สุขภาพดีมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อวิเคราะห์รายขอ้ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ปณท มีความใส่ใจในสุขภาพของพนักงานเป็น
อย่างดี (เช่น การจัดใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดให้สถานพยาบาลเข้ามาฉีดวัคซีนที่
จ  าเป็นใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจเป็นประจ าทุกปี เป็นตน้) และมีการจดับรรยายใหค้วามรูด้า้นการดแูลรกัษา
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สุขภาพ/ร่างกายที่มีปัญหาจากการท างานอย่างเหมาะสม (เช่น การบริหารร่างกายที่เกิดจาก
ออฟฟิศซินโดรม การให้ความรูใ้นการดูแลดวงตาพรอ้มทั้งตรวจสุขภาพตา เป็นต้น) โดยพบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, 3.46 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ 
พนักงานตอ้งเขา้รบัการรกัษาอาการเจ็บป่วยบ่อย เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตและท างานได้ โดย
พบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.11 

ด้านการผ่อนคลาย 
พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานดา้นการ

ผ่อนคลายมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมีเวลาพักผ่อนหรือท ากิจกรรมที่ชอบ/
สนใจหลงัจากเลิกงานอย่างเพียงพอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.45 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง จ านวน 2 ข้อ ได้แก่  พนักงานรูส้ึกเครียดจากการท างานบ่อยครัง้ และใน ปณท มี
สถานที่ผ่อนคลายหรือพกัผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสม โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.05 และ 3.03 

ด้านใช้เงนิ 
พนักงาน ปณท ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานด้าน

ครอบครวัดีมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานมีการจดัท ารายรบั-รายจ่ายเป็นประจ าทุก
เดือน ปณท มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินเพื่อให้พนักงานวางแผน
ทางการเงินไดอ้ย่างเหมาะสม และปัจจบุนัพนกังานตอ้งน าเงินเดือนครึง่หนึ่งหรือมากกว่า ไปช าระ
หนี ้จนท าใหป้ระสบปัญหาทางการเงิน โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23, 3.06 และ 3.01 

 
3. การวิเคราะหข์้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ปณท ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เมื่อวิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่า  
ด้านการกล่าวถึงองคก์รในทางทีด่ี 

พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กรดา้นการ
กล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 เมื่อวิเคราะห์
รายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมีความภาคภูมิใจ
และยินดี เมื่อผู้อ่ืนพูดถึง ปณท ในทางที่ดี ภาคภูมิใจและยินดีที่จะบอกผู้อ่ืนว่าท่านท างานกับ 
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ปณท และพนักงานจะบอกผูอ่ื้นถึงสิ่งดี ๆ เก่ียวกบัการท างานที่ ปณท เสมอ เมื่อมีโอกาส  โดยพบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35, 4.30 และ 4.24 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนักงาน
รูส้ึกเฉย ๆ แมว้่า ปณท จะพัฒนาไปในทางที่ดี โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 และพบความคิดเห็น
อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานไม่ชีแ้จงหรือใหข้อ้มลูใด ๆ เมื่อมีผูก้ล่าวถึง ปณท 
ในทางลบ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.20 

ด้านความทุ่มเทในการท างานให้องคก์ร 
พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความ

ทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 เมื่อวิเคราะห์
รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด  จ านวน 1 ข้อ ได้แก่  พนักงานใช้ความรู้
ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อใหง้านบรรลุผลส าเร็จ  โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
และพบความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานพยายามหาแนวทางการปรบัปรุง
การท างานให้ดีขึน้อยู่เสมอ ยินดีและเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ปณท จัดขึน้  พนักงานจะ
ท างานในเวลางานเท่านั้น แมว้่างานที่ไดร้บัมอบหมายยังไม่ส  าเร็จลุล่วง  และพนักงานไม่อยาก
ท างานนอกเหนือจากความรบัผิดชอบ เพราะจะท าใหม้ีภาระงานมากขึน้กว่าเดิม โดยพบค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.10, 4.01, 3.73 และ 3.61 

ด้านความปรารถนาทีจ่ะอยู่กับองคก์ร 
พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความ

ปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 เมื่อวิเคราะห์
รายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานคิดว่าจะท างานกบั ปณท จนกว่า
จะเกษียณอายุ ไม่คิดจะลาออกจาก ปณท แม้ขณะนั้น ปณท จะเผชิญปัญหาอุปสรรคก็ตาม 
พนักงานคิดว่าตนเป็นคนส าคัญของ ปณท ที่มีส่วนในความส าเร็จและการพัฒนาขององค์การ  
พนักงานรูส้ึกเฉย ๆ ในความอยู่รอดและทิศทางการเติบโตของ ปณท และพนักงานคิดจะลาออก
จาก ปณท หากมีองคก์รอ่ืนมาชักชวนใหไ้ปร่วมงาน โดยเสนอค่าตอบแทนและต าแหน่งที่ดีกว่า 
โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04, 3.99, 3.72, 3.67 และ 3.48 

 
4. การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่  1.1 พนักงานบริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่  1.2 พนักงานบริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

สมมติฐานข้อที่  1.3 พนักงานบริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่าง
กนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

สมมติฐานข้อที่  1.4 พนักงานบริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองคก์รแตกต่างกัน  อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ยกเวน้ดา้นความ
ทุ่มเทในการท างานใหอ้งคก์ร  

สมมติฐานข้อที่  1.5 พนักงานบริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พบว่า พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มี
ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

สมมติฐานข้อที่  1.6 พนักงานบริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พบว่า พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

สมมติฐานข้อที่  1.7 พนักงานบริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะงานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
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พบว่า พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะงานแตกต่างกนั 
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ยกเว้นด้านความ
ปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์ร 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องคก์รของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ความสขุในการท างานโดยรวมมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์ร

ของพนกังานฯ ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั (r = 0.651) อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ความสุขในการท างานด้านคุณธรรม ด้านการหาความรู ้ด้านน ้าใจงาม ด้าน
สงัคมดี ดา้นครอบครวัดี และดา้นสุขภาพดี มีความสมัพันธ์กบัความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานฯ 
ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r = 0.681, 0.680, 0.572, 0.476, 0.380 และ 0.343) อย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ด้านใช้เงินเป็นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ 
พนักงานฯ ระดับต ่าในทิศทางเดียวกัน (r = 0.166) อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และดา้น
การผ่อนคลายไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานฯ 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “ความสมัพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลได ้
ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร  
ที่มีปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์รไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้สอดคลอ้งกับ โศรตี โชคคุณะวัฒนา 
(2557) ได้ศึกษา “คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่” พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รไม่
แตกต่างกนั อาจเนื่องมาจากการที่ ปณท ใหค้วามเสมอภาคเท่าเทียมกนัทัง้พนกังานเพศชายและ
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เพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเขา้ร่วมฝึกอบรม สิทธิประโยชน ์และ
สวสัดิการ รวมถึงโอกาสในการเติบโตในอาชีพ แต่ไม่สอดคลอ้งกบั กอ้งภพ คมุมงคล (2559) ไดศ้ึกษา
เรื่อง “ความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พลส (ประเทศไทย) จ ากัด” พบว่า
พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ารที่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะมีการศึกษา
ความผูกพันของพนักงานต่อองคก์รในพืน้ที่ที่แตกต่างกัน ท าใหปั้จจัยที่ท าใหเ้กิดความผูกพันต่อ
องคก์รมีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์รแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้สอดคลอ้งกับ วนัชพร เล่าฮะ และ ชิณโสณ ์
วิสิฐนิธิกิจา (2562) ไดศ้ึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อ
องคก์ารของบคุลากรมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั” พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์รที่แตกต่างกนั อาจเนื่องมาจากการที่พนกังานที่มีอายมุากขึน้ มีการเติบโตกา้วหนา้ในหนา้ที่
การงาน จึงย่อมมี โอกาสในการเปลี่ยนงานลดลง ในขณะที่พนักงานที่อายุน้อย มีความ
กระตือรือรน้ที่จะท างานใหม่ ๆ และคอยมองหาทางเลือกที่จะท าใหต้นมีโอกาสไดร้บัค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชนห์รือสวสัดิการที่มากขึน้ จึงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานมากกว่าคนอายุที่เยอะกว่า แต่
ไม่สอดคลอ้งกบั กิติพัฒน ์ดามาพงษ์ (2559) ไดศ้ึกษา “ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ” พบว่า อายุที่
แตกต่างกนัของบคุลากร สสส. มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รที่ไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะ สสส. 
เป็นองคก์รขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับ ปณท ที่เป็นองคก์รขนาดใหญ่ จึงมีจ านวนบุคลากรที่แตกต่าง
กันมาก ท าให้ สสส. สามารถสรา้งความผูกพันต่อองคก์รของบุคลากรไดอ้ย่างทั่วถึง บุคลากร 
สสส. ที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั จึงมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีความ
ผูกพันต่อองคก์รแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้สอดคล้องกับ ก้องภพ คุมมงคล 
(2559) ได้ศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พลส (ประเทศไทย) 
จ ากัด” พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ารที่แตกต่างกัน 
เนื่องมาจากการที่พนกังานมีระดบัการศึกษาที่สงูกว่าย่อมมีโอกาสการเติบโตในอาชีพมากกว่าคน
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ที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า ตัง้แต่การสมคัรเขา้ท างานในต าแหน่งที่ดีกว่า จนถึงการเลื่อนต าแหน่งที่
สงูขึน้ อีกทัง้การมีต าแหน่งที่ดีกว่าย่อมมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่สงูกว่า จึงรูส้ึกว่าตนมีคณุค่าและ
มีความส าคญักบัองคก์รมากกว่าพนกังานที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า แต่ไม่สอดคลอ้งกบั ซลัวานา 
ฮะซานี (2550) ไดศ้กึษา “ความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ร กรณีศกึษา พนกังานในโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติจงัหวดัระยอง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)” พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
อายุ สถานภาพสมรส จ านวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะ ระดับการศึกษา ต าแหน่ งงาน ฝ่าย/แผนก 
ระยะเวลาที่ท างานในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และระยะเวลาที่ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  
มีความผูกพันของพนกังานที่ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะมีการศึกษาความผูกพันของพนักงาน
ต่อองคก์รในพืน้ที่ที่แตกต่างกนั ท าใหปั้จจยัที่ท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รมีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พนักงาน ปณท ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองคก์รแตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้สอดคลอ้งกับ วนัชพร เล่าฮะ 
และ ชิณโสณ ์วิสิฐนิธิกิจา (2562) ไดศ้กึษา “ความสมัพนัธร์ะหว่างความสขุในการท างานกบัความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ” พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสที่
แตกต่างกนัมีความผูกพันต่อองคก์ารที่แตกต่างกนั อาจเนื่องมาจากการที่พนักงานที่มีสถานภาพ
สมรส มีภาระค่าใชจ้่ายที่ตอ้งรบัผิดชอบมากกว่าพนกังานที่มีสถานภาพโสด พนกังานที่สมรสแลว้
จึงต้องการมีหน้าที่การงานที่มั่นคง และมีสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งครอบครัว ซึ่ง ปณท เป็น
รฐัวิสาหกิจที่มีสวัสดิการใหแ้ก่ พ่อ-แม่ สามี-ภรรยา และบุตร-ธิดาของพนักงาน พนักงานที่สมรส
แลว้จึงมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนงานนอ้ยกว่าพนกังานที่ยงัโสด แต่ไม่สอดคลอ้งกบั กอ้งภพ คมุมงคล 
(2559) ได้ศึกษา “ความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซเ์พลส (ประเทศไทย) 
จ ากดั” พบว่า พนกังานที่มีสถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน ประสบการณก์ารท างาน และต าแหน่ง
งานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองคก์ารไม่แตกต่างกัน  อาจเป็นเพราะลักษณะขององคก์รมี
ความแตกต่างกนั เนื่องจากเป็นบรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พลส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษัทเอกชน จึง
มีการใหส้วสัดิการ ผลตอบแทนของพนกังาน หรือความกา้วหนา้ในอาชีพที่แตกต่างกบับรษิัทที่เป็น
รฐัวิสาหกิจ ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
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พนกังาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองคก์รแตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้สอดคลอ้งกบั สมจิตร จันทรเ์พ็ญ (2557) 
ไดศ้ึกษา “ความผูกพันต่อองคก์ารของเจา้หนา้ที่สถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)” 
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ รายไดต่้อเดือน ระดับการศึกษา ต าแหน่งการ
ปฏิบติังาน และระยะเวลาที่ท างานในสถาบนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารที่แตกต่างกนั อาจเนื่องจาก
พนักงานที่มีอายุงานมากขึน้ มีความเขา้ใจในพันธกิจ วิสยัทัศน ์และค่านิยมของ ปณท มากขึน้  
มีการปรบัตัวใหเ้ขา้กับการนโยบายและรูปแบบการบริหารงานของ ปณท ไดดี้ขึน้ รวมถึงการที่มี
อายุงานมากกว่ามีผลต่อการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าคนที่อายุงานน้อยกว่า
ตามล าดบัอาวโุส แต่ไม่สอดคลอ้งกบั ธนรฐั นาทอง (2556) ไดศ้กึษา “ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนั
ในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5” พบว่าปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน ที่แตกต่างกันมีความ
ผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะมีการศึกษาความผูกพนัของ
พนักงานต่อองคก์รในพืน้ที่ที่แตกต่างกัน ท าให้ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดความผูกพันต่อองคก์รมีความ
แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้สอดคล้องกับ ณฐพรรณ  
ชาญธัญกรรม (2560) ไดศ้ึกษา “ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกรมชลประทาน 
(สามเสน)” พบว่าปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานและ
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน เนื่องมาจากการที่พนักงานมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากขึน้ จะมีความรูส้ึกมั่นคงในหน้าที่การงานมากขึน้ อีกทั้ง ปณท เป็น
หน่วยงานรฐัวิสาหกิจที่มีโครงสรา้งเงินเดือนและเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน พนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากจึงมีโอกาสที่จะลาออกจากงานน้อยกว่าคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ต ่ากว่า ท าใหพ้นักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากจะมีความผูกพันมากกว่าพนักงานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า แต่ไม่สอดคล้องกับ วรรณิภา นิลวรรณ (2554) ได้ศึกษา “ความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธ์านี จังหวัด 
สุราษฎรธ์านี” พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองคก์ารไม่แตกต่างกัน อาจเป็น
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เพราะมีการศกึษาความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รในพืน้ที่ที่แตกต่างกนั ท าใหปั้จจยัที่ท าใหเ้กิด
ความผกูพนัต่อองคก์รมีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.7 พนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มีลกัษณะงานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะงานแตกต่างกัน มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อาจเนื่องมาจากการที่ลกัษณะงานที่
แตกต่างกัน จึงมีวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ต้องใช้ความรูค้วามสามารถในการท างานที่
แตกต่างกัน มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงาน และสภาพแวดลอ้มการท างานที่แตกต่างกัน ซึ่งงาน
สนบัสนุนจะใชค้วามสามารถในดา้นงานภายในส านกังาน เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์การ
คิดวิเคราะห ์การจัดท ารายงาน เป็นตน้ ในขณะที่งานปฏิบติัการ จะใชแ้รงกายในการท างานเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะงานที่แตกต่างกัน ท าใหม้ีความรบัผิดชอบในงานที่แตกต่างกัน มีบทบาท
หน้าที่และโอกาสการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ  
Steers and Porter (1983) กล่าวว่า ลักษณะงาน (Job Characteristics) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความผูกพันมากที่สุด คือประสบการณ์การท างานที่ท าให้พนักงานรูส้ึกว่าความต้องการทาง
สภาวะจิตใจของเขาไดร้บัการตอบสนอง เช่น งานที่ผูป้ฏิบติัไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ เป็นงาน
ที่มีความส าคัญ งานที่มีบทบาทโดดเด่น ความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ แต่ไม่สอดคลอ้งกับ โศรตี โชคคณุะวฒันา (2557) ไดศ้ึกษา “คณุภาพชีวิต
ในการท างานที่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่” พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสังกัดสายงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  
เนื่องจากองคก์รมีลกัษณะงาน หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมกบัแต่ละสงักดั
สายงาน จึงมีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะ ธนาคารกรุงไทยเป็นรฐัวิสาหกิจ 
สาขาสถาบนัการเงิน ในขณะที่ ปณท เป็นรฐัวิสาหกิจสาขาสื่อสาร ท าใหก้ารด าเนินงานขององคก์ร
มีความแตกต่างกัน อีกทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ท าให้ความ
ผกูพนัต่อองคก์รมีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความสขุในการท างานมีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความสุขในการท างานมีความสมัพันธ์กบัความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้สอดคลอ้งกบั นภสั 
จิตต์ธีรภาพ (2554) ได้ศึกษา “ปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อ
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องคก์ารของพนกังาน : กรณีศกึษาโรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง” พบว่าความสขุในการ
ท างานมีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์ารในทิศทางบวก ซึ่งผูว้ิจัยเห็นว่าการที่พนักงานมี
ความสุขในการท างาน แสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความส าคัญกับพนักงานในด้านต่าง ๆ ดังนั้น 
พนกังานจึงท างานไดอ้ย่างมีความสขุ และมีความผกูพนัต่อองคก์รดว้ย อภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงันี ้

ด้านคุณธรรม มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เนื่องมาจากการที่ ปณท ไม่ไดกี้ดกนัเรื่องการนบัถือศาสนาต่าง ๆ ทัง้ยัง
สนบัสนุนใหทุ้กศาสนาไดท้ ากิจกรรมทางศาสนาของตนเองได ้เช่น ศาสนาพทุธมีการจดัสวดมนต์
เป็นประจ าทุกวันพระ มีการจัดหอ้งละหมาดใหแ้ก่ศาสนาอิสลาม เป็นตน้ ท าใหพ้นักงานรูส้ึกสงบใจ 
ไม่เครียดในการท างาน พนักงานก็จะท างานอย่างมีความสุข รวมถึงกา รที่พนักงานเคารพ
กฎระเบียบขององคก์ร ไม่ขาดงาน/เขา้งานสาย/ลาป่วยลากิจเกินที่ก าหนด ก็จะช่วยใหพ้นักงานมี
โอกาสที่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในการท างานมากกว่าปกติ ทั้งนี ้พนักงานจะต้องมีผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีที่ดีดว้ย สอดคลอ้งกับ นภัส จิตตธี์รภาพ (2554) ไดศ้ึกษา “ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความสขุในการท างาน และความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน : กรณีศึกษาโรงงานอตุสาหกรรม
ผลิตอาหารแห่งหนึ่ง” พบว่าความสุขในการท างานดา้นใจสงบมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อ
องคก์ารในทิศทางบวก  

ด้านการหาความรู้ มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องมาจากการที่ ปณท มีการพัฒนาระบบการท างานต่าง ๆ อยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะเป็นงานสนับสนุน หรืองานปฏิบัติการ อีกทั้ง การที่ธุรกิจเริ่มมีการแข่งขันสูง พนักงาน
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านทักษะและความรู้ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ดังนัน้ การที่พนักงานไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รบัการอบรม หรือ
การสนับสนุนใหเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการใหทุ้นการศึกษาต่อในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงขึน้ จึง
ส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Hewitt 
Associates, 2004 อา้งถึงใน รกัษ์รศัมี วฒุิมานพ (2555) กล่าวว่า โอกาสที่ไดร้บั (Opportunities) 
ประกอบดว้ย โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ และโอกาสในการพัฒนาความรูค้วามสามารถ  เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน หากพนักงาน
ไดร้บัโอกาสจากองคก์รในการพฒันาความรูค้วามสามารถ และความกา้วหนา้ในอาชีพ พนกังานก็
จะรูส้กึผกูพนัต่อองคก์รมากย่ิงขึน้  
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ด้านน ้าใจงาม มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เนื่องมาจากงานต่าง ๆ ใน ปณท สว่นใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัหลายฝ่ายงาน
ตอ้งมีการประสานงาน ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างานกันอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งหากล่าชา้ในขัน้ตอนใด 
ก็อาจท าใหง้านนัน้ล่าชา้ทัง้หมด ดงันัน้ การที่พนกังานในองคก์รรูจ้กัช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มีการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างานภายในองคก์รกันเป็นอย่างดี รวมถึงการที่ผูบ้ังคับบัญชาคอยให้
ความช่วยเหลือและสนบัสนุนการท างาน ท าใหง้านส าเร็จลลุ่วงไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด พนกังาน  
ก็จะมีความสขุที่ท างานส าเร็จลุล่วง มีความรูส้ึกที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคับบญัชา ส่งผลให้
รูส้ึกผูกพันต่อองค์กรมากขึน้ สอดคล้องกับ วิชัย แหวนเพชร (2543) กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชา 
(Leader) และเพื่อนร่วมงาน (Co-workers) เป็นพืน้ฐานที่ส  าคญัประการหนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการท างาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว หากมีเพื่อนร่วมงานที่ดี 
ในองคก์รย่อมส่งผลท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพอใจในการท างานมากขึน้ หรือการมีหวัหนา้ที่ดีมี
ทักษะในการบริหารงาน มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือให้ค าแนะน าแก่ผูป้ฏิบัติงานก็มี
อิทธิพลต่อความพงึพอใจเช่นกนั  

ด้านสังคมดี มีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลางและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั เนื่องจาก ปณท ใหค้วามส าคัญในการพัฒนาชุมชนและที่ท างานอยู่สม ่าเสมอ 
ทัง้ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใหพ้นักงานไดเ้ขา้ร่วม เช่น กิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ กิจกรรม
กีฬาสีภายในองคก์ร กิจกรรมส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ เป็นตน้ พนกังานจึงไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้ ทัง้ยงัไดร้่วมกิจกรรมกบัพนกังานในสงักดัอ่ืน ๆ ท าใหเ้กิดสมัพนัธภาพที่ดีต่อ
กัน รูส้ึกสนุก และมีความสุขในการท างาน พนักงานจึงมีความผูกพันต่อองคก์รเพิ่มมากขึน้ดว้ย 
สอดคลอ้งกบั โศรตี โชคคณุะวฒันา (2557) ไดศ้ึกษา “คณุภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่” พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพันธ์กับสังคม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชนต่์อสงัคม การมีสว่นรบัผิดชอบต่อสงัคม เช่น การรกัษาสภาพแวดลอ้ม การปฏิบติัตนเป็น
พลมืองที่ดีของสงัคม การปฏิบติัเก่ียวกับการจา้งงาน เป็นตน้ มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั 

ด้านครอบครัวดี มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องมาจาก พนักงาน ปณท ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีเพียง
พนกังานที่มีภมูิล  าเนาในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ แต่ยงัมีพนกังานที่มีภมูิล  าเนาอยู่ต่างจงัหวดั ดว้ย
ลกัษณะงานที่แตกต่างกันของงานปฏิบติัการและงานสนับสนุน ซึ่งในสถานการณก์ารแข่งขนัทาง
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ธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ท าใหบ้างครัง้เมื่อมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน 
ปณท จึงไม่สามารถอนญุาตใหท้ี่ท าการไปรษณียปิ์ดท าการติดต่อกนัหลายวนัได ้พนกังานในแต่ละ
ที่ท าการไปรษณียจ์ึงตอ้งมีการแบ่งผลดัมาท างานในวันหยุด ดังนัน้ พนักงานจึงไม่สามารถกลับ
ภูมิล  าเนาเพื่อไปพบปะครอบครวั และใชเ้วลาท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครวัตามที่ตอ้งการ 
ท าให้พนักงานไม่มีความสุขในการท างาน ดังนั้น หากพนักงานมีความสุขในการท างานด้าน
ครอบครวัดีเพิ่มมากขึน้ ย่อมส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รที่เพิ่มมากขึน้ สอดคลอ้งกบั กิติพัฒน ์
ดามาพงษ์ (2559) ไดศ้ึกษา “ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)” พบว่าความสุขในการท างานในมิติดา้น Happy 
Family, Happy Society และ Happy Worklife ของบุคลากรของ สสส. มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับระดับความผูกพันต่อองคก์ร กล่าวคือ หากบุคลากรมีความสุขในดา้นดังกล่าวที่มากขึ ้น ก็จะ
สง่ผลใหม้ีความผกูพนัต่อองคก์รมากขึน้ดว้ย 

ด้านสุขภาพดี มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เนื่องมาจากลกัษณะงานใน ปณท ส่วนใหญ่เป็นงานดา้นปฏิบติัการ ซึ่ง
ตอ้งใชแ้รงกายในการท างาน อีกทัง้ยงัมีการแบ่งเวลาท างานเป็นผลดั จึงมีพนกังานบางกลุ่มตอ้ง
ท างานในเวลากลางคืน พนักงานจึงรูส้ึกอ่อนลา้ เมื่อยลา้ เครียดจากการท างานหรือเจ็บป่วยเป็น
ประจ า ท าใหไ้ม่มีความสขุในการท างาน ดงันัน้ หาก ปณท จดัใหม้ีการช่วยเหลือแก่พนกังานกลุม่ที่
ไม่มีความสขุนี ้เช่น การจดัใหม้ีนกักายภาพมาช่วยดแูลเรื่องสขุภาพร่างกายของพนกังาน หรือการ
จดัใหห้มนุเวียนผลดัในท างาน เป็นตน้ ถา้พนกังานรูส้ึกไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ในดา้นสขุภาพจาก
องค์กร ย่อมมีความสุขในการท างานเพิ่มขึน้ ส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึน้ด้วย 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รกัษ์รศัมี วฒุิมานพ (2555) กลา่วว่า ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ผูน้  า สมัพนัธภาพในการท างาน ความร่วมมือและสนับสนุนในการท างานภายในองคก์ร การดแูล
เอาใจใส่จากองค์กร การสื่อสารภายใน  เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังาน  

ด้านใช้เงินเป็น มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รในระดบัต ่าและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั เนื่องมาจาก พนกังาน ปณท ส่วนใหญ่ปฏิบติังานในสายงานปฏิบติัการ ซึ่งบางกลุ่ม
เข้าท างานดว้ยวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จึงมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยน้อย ในขณะที่ ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครมีค่าครองชีพสูง รวมถึงพนักงานที่มีความจ าเป็นต้องกู้เงินเพื่อซือ้รถยนต์/
รถจักรยานยนต ์หรือที่อยู่อาศัย พนักงานจึงมีภาระค่าใชจ้่ายในแต่ละเดือนค่อนขา้งเยอะ ท าให้
พนักงานมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่เสมอ ดังนั้น หาก ปณท มีการสนับสนุนให้พนักงานมี
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ความรูใ้นการบริหารจัดการเงินที่ดี และพนักงานสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม หรือมีสวัสดิการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายใหแ้ก่พนักงานได ้ก็จะช่วยคลายความ
กงัวลของพนกังานไดใ้นระดบัหนึ่ง ท าใหพ้นกังานมีความสขุในการท างานเพิ่มมากขึน้ และมีความ
ผูกพันต่อองคก์รเพิ่มมากขึน้ สอดคลอ้งกับ ซลัวานา ฮะซานี (2550) ไดศ้ึกษา “ความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยอง บริษัท ปตท . 
จ ากดั (มหาชน)” พบว่าปัจจยัแรงจูงใจดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่าง ๆ และดา้นความมั่นคงใน
การท างาน มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนัของพนกังาน โดยความสมัพนัธโ์ดยรวมอยู่ใน
ระดบัต ่า  

ด้านการผ่อนคลาย ไม่มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์ร อาจเนื่องมาจาก 
สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศในการท างาน ของ ปณท ไม่ไดม้ีการแข่งขันในองคก์รหรือความ
กดดันในการท างานอย่างมาก รวมถึงไม่ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนตามชั่วโมงการ
ท างาน ดงันัน้ ในเวลาท างานพนกังานจึงสามารถพักผ่อนไดต้ามความเหมาะสม เช่น  การเปลี่ยน
อิริยาบท หรือการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการก าหนดเวลาเขา้-ออกงานที่แน่นอนท าให้
พนกังานสามารถจดัสรรเวลาของตนเองในการท ากิจกรรมต่าง ๆ หลงัเลิกงานได ้พนกังานจึงไม่ได้
รูส้กึจ าเป็นตอ้งมีสถานที่ผ่อนคลาย หรือตอ้งการเวลาส าหรบัผ่อนคลายเพิ่มเติม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะหผ์ลการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาปัจจยัความสขุในการท างานที่มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. จากผลการวิจัยในครัง้นีพ้บว่าความสขุในการท างานดา้นคณุธรรมมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์รมากที่สดุ ปณท จึงควรใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงาน
อย่างมีศีลธรรม การท างานดว้ยความสจุริต และมีการลงโทษผูท้ี่ท าผิดกฎระเบียบของ ปณท อย่าง
เท่าเทียม ไม่ว่าผูน้ัน้จะเป็นพนกังานระดบัใดก็ตาม ทัง้นีจ้ะตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบหาผูก้ระท า
ผิดที่ดีและมีความโปร่งใสดว้ย นอกจากนี ้ปณท จะตอ้งมีการพิจารณาต าแหน่งงาน/ขัน้เงินเดือน
อย่างเป็นธรรม และ ปณท ควรมีการชมเชย ใหร้างวลัหรือพิจารณาความดีความชอบ แก่พนกังาน
ที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจในการท างาน มีผลงานโดดเด่น ก็จะท าให้พนักงานรู้สึก
ภาคภมูิใจ มีความสขุในการท างาน และผกูพนัต่อองคก์ร  
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2. ควรมีการสนับสนุนใหพ้นักงานไดร้บัความรูเ้พิ่มเติม เช่น การใหพ้นักงานไดร้บัการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู ้ไม่ว่าจะเป็นการจดัอบรมภายในองคก์ร หรือจดัโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
พนกังานเกิดความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง รวมถึงการสนบัสนุนใหทุ้นการศกึษาแกพ่นกังานใน
ระดบัปรญิญาตรี – เอก  

3. ควรสนับสนุนให้มีระบบการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรูใ้นการท างานข้ามสายงานให้
พนักงานไดส้ามารถเขา้มาเรียนรูไ้ดอ้ย่างทั่วถึง เพื่อใหพ้นักงานเขา้ใจกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ท างานของพนักงานในสังกัดอ่ืน ๆ เมื่อพนักงานมีความเข้าใจในงานที่ เก่ียวข้องก็จะช่วยให้
พนกังานสามารถช่วยเหลือและสนบัสนนุการท างานในสว่นที่เก่ียวขอ้งต่อไปไดดี้ยิ่งขึน้ 

4. ควรส่งเสริมการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและที่ท างาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึน้ เพื่อใหพ้นกังานไดม้ีส่วนร่วมและพบปะกับพนักงานในสงักัดอ่ืน ๆ มากขึน้ ซึ่งจะท าใหเ้กิด
สมัพนัธภาพที่ดีต่อกนั และช่วยใหก้ารติดต่อประสานงานในการท างานไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 

5. ควรมีการจดัสรรวนัหยุดและเวลาการท างานใหพ้นกังานทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้
พนักงานได้มีเวลาว่างในการท ากิจกรรมต่าง ๆ กับสมาชิกในครอบครัว ในกรณีที่พนักงานที่
ปฏิบติังานในที่ท าการไปรษณียบ์างคนไม่สามารถหยุดต่อเนื่องในวนัหยดุนกัขตัฤกษไ์ด ้ปณท ควร
ใหพ้นักงานมีวันหยุดพิเศษที่สามารถน าไปใชล้าหยุดในวันอ่ืน ๆ โดยไม่ถือเป็นวันลา รวมถึงการ
แบ่งเวรกนัท างานส าหรบัที่ท าการไปรษณียท์ี่มีการท างานในช่วงเวลากลางคืน ควรใหพ้นกังานได้
หมนุเวียนผลดัการท างาน เพื่อใหพ้นกังานมีช่วงเวลาว่างตรงกบัสมาชิกในครอบครวั 

6. ควรมีการสนับสนุนในดา้นสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานที่
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากการท างาน และตอ้งใหค้วามส าคัญต่อสถานที่ท างานใหม้ี
ความปลอดภยั และมีแสงสว่างเพียงพอตามมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานดว้ย 

7. จัดให้มีสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมส าหรับพนักงานที่มีปัญหาทางด้านการเงิน หรือ
สวสัดิการที่ช่วยลดค่าใชจ้่ายใหแ้ก่พนกังาน เช่น สวสัดิการกูเ้งินเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบีย้ที่
ต  ่ากว่าธนาคาร สวัสดิการกู้เงินเพื่อการศึกษาบุตร เพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือเงิน
ช่วยเหลือบตุรใหม้ากขึน้ เป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. เนื่องจากงานวิจัยครัง้นี ้ศึกษาเฉพาะในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีการ
แข่งขนัสงู และมีค่าครองชีพสงู ในขณะที่พืน้ที่อ่ืน ๆ ในแต่ละสงักดั ตามตาราง 1 มีสภาพแวดลอ้ม
การแข่งขนัและค่าครองชีพที่แตกต่างกนั ดงันัน้ ควรศึกษาปัจจยัความสุขในการท างานและความ
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ผูกพันต่อองคก์รในพืน้ที่อ่ืนดว้ย เพราะแต่ละพืน้ที่อาจมีปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีความสุขในการ
ท างานและความผูกพันต่อองคก์รที่แตกต่างกนั ซึ่งการศึกษาที่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ จะสามารถช่วย
ใหผู้บ้รหิารดา้นทรพัยากรบคุคล สามารถน าผลการศกึษาไปวิเคราะหแ์ลว้จดัท าแผนสรา้งความสขุ
ในการท างาน หรือแผนสรา้งความผกูพนัต่อองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. จากสภาวการณใ์นปัจจบุนัที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ รวมถึงการแข่งขนัในธุรกิจที่
มีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มจ านวนมากขึน้ ปณท จ าเป็นตอ้งพัฒนาองคก์รใหดี้ยิ่งขึน้ รวมถึงการพัฒนา
บคุลากรใหท้ างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะใหศ้ึกษาปัจจยัที่จะส่งผล
ใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ เช่น ปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์ร ความสขุในการท างาน วฒันธรรม
องคก์ร แรงจงูใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 
ความสัมพันธร์ะหว่างความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองคก์ร 
ของพนักงานบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง  
แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีเนือ้หาสอบถามขอ้มูลในสารนิพนธ ์
เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร" 

แบบสอบถามนีม้ีวตัถุประสงคท์ี่จะคน้ควา้ รวบรวมค าตอบ และวิเคราะหผ์ลเก่ียวกับความสขุ
ในการท างานและความผูกพันต่อองคก์ร โดยขอ้มลูและความรูท้ี่ไดจ้ะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการท า
ความเขา้ใจในทฤษฎี เนือ้หา และเพื่อประกอบการท าสารนิพนธ ์ทางผูวิ้จัยขอความกรุณาจากท่านให้
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่สุด โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านไวเ้ป็นความลับ และขอขอบคุณ  
ผูก้รอกแบบสอบถามทกุท่านที่เสียสละเวลาในการกรอกแบบสอบถามนี ้ 
 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 สว่น ดังนี ้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นต่อความสขุในการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่3 ความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่1 ข้อมูลลักษณะสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จ้ง: โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง (  )  ทีต่รงกับความเป็นจริงทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว 
1. เพศ  (  )  ชาย (  )  หญิง 
2. อายุ (  )  20 – 29 ปี (  )  30 – 39 ปี 

 (  )  40 – 49 ปี (  )  50 ปีขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ  (  )  ต ่ากว่าปรญิญาตรี (  )  ปรญิญาตร ี  

 (  )  สงูกว่าปรญิญาตรี 
4. สถานภาพสมรส (  )  โสด (  )  สมรส  

 (  )  หย่ารา้ง 
5. อายงุาน (  )  นอ้ยกว่า 6 เดือน (  )  6 เดือน – 1 ปี  

 (  )  1 – 5 ปี  (  )  6 – 10 ปี   
 (  )  10 ปี ขึน้ไป 
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6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน (  )  13,250 – 16,830 บาท (  )  16,831 – 21,250 บาท 
 (  )  21,251 – 27,200 บาท  (  )  27,201 – 35,150 บาท  
 (  )  35,151 บาท ขึน้ไป 

7. ลกัษณะงาน (  )  งานส านกังาน 
 (  )  งานปฏิบตัิการ  
 

ส่วนที ่2 ความคิดเหน็ต่อความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ม ี8 ด้าน ด้านละ 3 ข้อ 
ค าชีแ้จ้ง: โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเหน็ของท่านทีสุ่ดเพียงค าตอบ
เดียว 

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
ระดบั 3  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดบั 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ความสุขในการท างาน 
ระดับความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
ด้านสุขภาพดี (Happy Body)      
1. ปณท มีความใส่ใจในสขุภาพของพนกังานเป็นอยา่งดี (เช่น การ
จดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปี การจดัใหส้ถานพยาบาลเขา้
มาฉีดวคัซีนที่จ  าเป็นใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจเป็นประจ าทกุปี เป็นตน้) 

     

2. ปณท มีการจดับรรยายใหค้วามรูด้า้นการดแูลรกัษาสขุภาพ/
รา่งกายที่มีปัญหาจากการท างานอย่างเหมาะสม (เช่น การ
บรหิารรา่งกายที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรม การใหค้วามรูใ้นการ
ดแูลดวงตาพรอ้มทัง้ตรวจสขุภาพตา เป็นตน้) 

     

3. ท่านตอ้งเขา้รบัการรกัษาอาการเจ็บป่วยบ่อย เพื่อใหส้ามารถ
ด าเนินชีวติและท างานได ้

     

ด้านน ้าใจงาม (Happy Heart)      
4. ปณท มีการถา่ยทอดแลกเปล่ียนการท างานรว่มกนัเป็นอย่างดี      
5. ท่านเขา้รว่มกิจกรรมเพื่อสงัคมตา่ง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้อยูเ่สมอ      
6. ท่านมกัช่วยเหลือเจา้นาย ลกูนอ้ง หรือเพื่อนรว่มงาน โดยหวงั
ผลตอบแทน 
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ความสุขในการท างาน 
ระดับความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)      
7. ท่านมีเวลาพกัผ่อนหรือท ากิจกรรมที่ท่านชอบ/สนใจหลงัจาก
เลิกงานอย่างเพยีงพอ 

     

8. ใน ปณท มีสถานท่ีผ่อนคลายหรือพกัผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสม      
9. ท่านรูส้กึเครียดจากการท างานบ่อยครัง้      
ด้านการหาความรู้ (Happy Brain)      
10. ท่านคิดว่าการศกึษาหาขอ้มลูเพิม่เติมเพื่อพฒันาตนเองอยู่

เสมอ จะชว่ยใหท้่านกา้วหนา้ในหนา้ที่ 
การงาน 

     

11. ปณท มีการสนบัสนุนใหพ้นกังานศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่
เสมอ เช่น จดัหลกัสตูรอบรมใหพ้นกังาน การใหท้นุการศกึษา 
การจดัดงูานนอกสถานที่ เป็นตน้  

     

12. ท่านคิดว่างานท่ีทา่นท า ไม่จ าเป็นตอ้งมีการเรยีนรูเ้พิ่มเติม
เพราะเพยีงพอแลว้ 

     

ด้านคุณธรรม (Happy Soul)      
13. ท่านคิดว่าการน าหลกัธรรมมาทางศาสนามาเป็นแนวทาง

ปฏิบตัิในการท างานจะท าใหท้า่นมีสมาธิในการท างานและ
ท างานไดด้ีขึน้ 

     

14. ท่านยอมรบัและขอโทษในความผิดที่ท  า และรบัผิดชอบต่อ
งานท่ีท าเสมอ 

     

15. ท่านไม่ค่อยเคารพกฎระเบียบของ ปณท และมาปฏิบตัิงาน
สายเป็นประจ า  

     

ด้านใชเ้งนิเป็น (Happy Money)      
16. ท่านมีการจดัท ารายรบั-รายจา่ยเป็นประจ าทกุเดือน      
17. ปณท มีการจดัอบรมใหค้วามรูด้า้นการบรหิารจดัการการเงิน

เพื่อใหพ้นกังานวางแผนทางการเงินไดอ้ย่างเหมาะสม 
     

18. ปัจจบุนัท่านตอ้งน าเงินเดือนครึง่หน่ึงหรือมากกวา่ ไปช าระหนี ้
จนท าใหป้ระสบปัญหาทางการเงนิ 

     

ด้านครอบครัวดี (Happy Family)      
19. ท่านและสมาชกิในครอบครวัมีความรกัความผกูพนัต่อกนั 

รูส้กึอบอุ่นและปลอดภยัเมื่ออยูก่บัครอบครวั 
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ความสุขในการท างาน 
ระดับความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
20. ท่านมีเวลาว่างจากการท างานท ากิจกรรมรว่มกบัคนใน

ครอบครวัอยา่งสม ่าเสมอ 
     

21. นอ้ยครัง้ที่ท่านจะปรกึษาหรือขอความชว่ยเหลือจาก
ครอบครวัเมื่อมีปัญหา 

     

ด้านสงัคมดี (Happy Society)      
22. ท่านมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนและที่ท  างานของทา่นอยูเ่สมอ      
23. ในท่ีท างานของท่านมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่ดี ไม่

แข่งขนั อิจฉา หรือนินทากนั 
     

24. ท่านมกัขดัแยง้กบัเจา้นาย ลกูนอ้ง หรือเพื่อนรว่มงานท่ีอยู่ใน
หน่วยงานเดียวกนัหรือหน่วยงานอื่น 

     

 
ส่วนที ่3 ความคิดเหน็ต่อความผูกพันต่อองคก์รของผู้ตอบแบบสอบถาม มี 3 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ 
ค าชีแ้จ้ง: โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเหน็ของท่านทีสุ่ดเพียงค าตอบ
เดียว 

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
ระดบั 3  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดบั 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ความผูกพนัต่อองคก์ร 
ระดับความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
การกล่าวถึงองคก์รในทางทีด่ี (Say)      

1. ท่านมีความภาคภมูใิจและยินดีที่จะบอกผูอ้ื่นวา่ท่านท างานกบั 
ปณท  

     

2. ท่านจะบอกผูอ้ื่นถงึส่ิงดี ๆ เก่ียวกบัการท างานท่ี ปณท เสมอ 
เมื่อมีโอกาส 

     

3. ท่านมีความภาคภมูิใจและยินดี เมื่อผูอ้ื่นพดูถึง ปณท ในทางที่ดี      

4. ท่านไม่ชีแ้จงหรือใหข้อ้มลูใด ๆ เมื่อมีผูก้ล่าวถึง ปณท ในทางลบ      

5. ท่านรูส้กึเฉย ๆ แมว้่า ปณท จะพฒันาไปในทางที่ดี      
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ความผูกพนัต่อองคก์ร 
ระดับความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
ความปรารถนาทีจ่ะอยู่กับองคก์ร (Stay)      

6. ท่านคิดว่าจะท างานกบั ปณท จนกว่าจะเกษียณอาย ุ      

7. ท่านคิดว่าทา่นเป็นคนส าคญัของ ปณท ที่มีส่วนในความส าเรจ็
และการพฒันาขององคก์าร 

     

8. ท่านไม่คิดจะลาออกจาก ปณท แมข้ณะนัน้ ปณท จะเผชิญ
ปัญหาอปุสรรคก็ตาม 

     

9. ท่านคิดจะลาออกจาก ปณท หากมีองคก์รอื่นมาชกัชวนใหไ้ป
รว่มงาน โดยเสนอคา่ตอบแทนและต าแหน่งที่ดีกวา่ 

     

10. ท่านรูส้กึเฉย ๆ ในความอยู่รอดและทิศทางการเติบโตของ ปณท       

ความทุ่มเทในการท างานให้องคก์ร (Strive)      

11. ท่านใชค้วามรูค้วามสามารถในการท างานอยา่งเต็มที่เพื่อให้
งานบรรลผุลส าเรจ็ 

     

12. ท่านพยายามหาแนวทางการปรบัปรุงการท างานใหด้ีขึน้อยู่เสมอ      

13. ท่านยินดีและเต็มใจเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ที่ ปณท จดัขึน้      

14. ท่านไม่อยากท างานนอกเหนือจากความรบัผิดชอบ เพราะจะ
ท าใหท้่านมีภาระงานมากขึน้กวา่เดิม 

     

15. ท่านจะท างานในเวลางานเท่านัน้ แมว้่างานท่ีทา่นไดร้บั
มอบหมายยงัไม่ส าเรจ็ลลุ่วง 

     

 
 

--------------------------------- ขอบคณุค่ะ -------------------------------



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสาวิณี ภรูีปติพตัร ์
วัน เดือน ปี เกิด 20 กมุภาพนัธ ์2535 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต   

จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
พ.ศ. 2563 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ)   
จากมหาวิทยาลยัศรีนครทิรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร   
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