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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน  
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ            
เพียร์สัน ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 29 ปี ระดับการศึกษา           
ต่ ากว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด อายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 13,250 – 16,830 บาท ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า 1.พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะ
งานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 2.ปัจจัยความสุขในการท างาน
โดยรวม  (r = 0.651) และรายด้าน ได้แก่ ความสุขในการท างานด้านคุณธรรม (r = 0.681) ด้านการหาความรู้                    
(r = 0.680) ด้ านน้ าใจงาม (r = 0.572) ด้านสังคมดี  (r = 0.476) ด้ านครอบครัวดี  (r = 0.380) ด้ านสุขภาพดี                 
(r = 0.343) และด้านใช้เงินเป็น (r = 0.166) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ความสุขในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
 

ABSTRACT 
 

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 
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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. 
 
Keywords: Happiness At Work, Organizational Commitment, Thailand Post Company Limited,  
 

บทน า 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านธุรกิจไปรษณีย์และบริการ 

Logistics ที่มีบุคลากรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการท างานขององค์กรเป็นหลัก ท าให้องค์กรมีบุคลากรเป็นจ านวนมาก จึงมี
ต้นทุนค่าตอบแทนแรงงานและต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรค่อนข้างสูง การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ                 
“ทุนมนุษย์” หรือ “คน” จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเพราะ “คน” เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จขององค์กร ดังนั้น การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement) จึงเป็น
ประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อองค์กรอย่างมาก 

จากการศึกษาของนักจิตวิทยาระดับโลก เช่น การศึกษาของ Lyubomirsky, King, and Diener (2005) ที่ได้เก็บ
ข้อมูลจากตัวอย่างมนุษย์เงินเดือนจ านวน 275,000 คนทั่วโลก พบว่าความสุขเป็นปัจจัยหลักที่น าให้พวกเขาได้รับ
ความส าเร็จ ในหน้ าที่ ก ารงาน  มี การสร้างผลงาน มี สุขภาพที่ ดี  มี อายุ ยืน  มี สั มพั นธภาพที่ ดี  มี สั งคมที่ ดี  
มีความคิดสร้างสรรค์และพลังชีวิต นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาช่ือดังอย่าง Gallup ยังได้ท าการส ารวจเรื่องผลลัพธ์ของ
การที่พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร และค้นพบว่าหน่วยงานธุรกิจที่มีพนักงานที่มีความผูกพันในระดับสูงสามารถสร้าง
ยอดขายได้มากกว่าหน่วยงานท่ีพนักงานมีความผูกพันในระดับต่ ากว่า 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากบุคลากรมีความสุขในการท างานและมีความผูกพันต่อองค์กรย่อมส่งผลให้บุคลากร
พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างาน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ส าเร็จ และไม่ต้องสูญเสีย
เวลา ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรใหม่ ๆ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ท้ังนี้ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็น
พื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงมาก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและความผู กพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานและระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  

มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
2. ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 
   1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล มี 7 ด้าน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสอายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และลักษณะงาน 
   1.2 ความสุขในการท างาน มี 8 ด้าน คือ สุขภาพดี (Happy Body) น้ าใจงาม (Happy Heart) การผ่อน

คลาย (Happy Relax) การหาความรู้ (Happy Brain) คุณธรรม (Happy Soul) ใช้เงินเป็น (Happy Money) ครอบครัว
ดี (Happy Family) และสังคมดี (Happy Society) 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร 3 ประการ คือ การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี (Say) ความ
ปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร (Stay) และความทุ่มเทในการท างานให้องค์กร (Strive) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2552) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของมนุษย์ 

เรียกว่า “ความสุข 8 ประการ” มาพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประกอบด้วย  
1) สุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวี           

มีสุข 
2) น้ าใจงาม (Happy Heart) หมายถึง การมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกัน รู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม รู้จักบทบาทของ

แต่ละคน ตั้งแต่ เจ้านาย ลูกน้อง พ่อแม่ และสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต 
3) การผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถึง การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการท างานและใช้ชีวิต 
4) การหาความรู้ (Happy Brain) หมายถึง การหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ น าไปสู่การ

เป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน 
5) คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมีคุณธรรม (หิริ โอตัปปะ) ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าที่ไม่ดี

ของตนเอง มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์น าความสุขสู่องค์กร มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
6) ใช้เงินเป็น (Happy Money) หมายถึง ปลอดหนี้ ใช้เงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดีมีชีวิตที่

เหมาะสม 
7) ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็น

ก าลังใจที่ดีในการท างาน 
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8) สังคมดี (Happy Society) หมายถึง มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนท างานและพักอาศัย เกิดสังคม
และสภาพแวดล้อมท่ีดี 

Hewit Associates, 2004 อ้างถึงใน อนันต์ มณีรัตน์ (2559) ให้มุมมองว่าความผูกพันของบุคลากรแสดงออก
ได้โดยพฤติกรรม 3 ประการ คือ 

1. Say คือ การพูดถึงองค์กรในแง่บวก เมื่อสนทนากับผู้อื่น เพื่อนร่วมงาน และมีแนวโน้มการพูดกับลูกค้าของ
องค์กรในทางบวก 

2. Stay คือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร 
3. Strive คือ การใช้ความสามารถและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนธุรกิจ

องค์กรให้ประสบผลส าเร็จ  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วนัชพร เล่าฮะ และ ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2562) ได้ศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับ

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” พบว่า อายุ สถานภาพสมรส เงินเดือน และอายุงานของ
บุคลากรที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฯ ท่ีไม่แตกต่างกัน และพบว่าความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรฯ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางบวก  

ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ได้ศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรม
ชลประทาน (สามเสน)” พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน (p < .05) ส่วนปัจจัยสถานภาพและต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน  

ก้องภพ คุมมงคล (2559) ได้ศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด” พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาของพนักงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน (p 
< .01) ส่วนสถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน  

กิติพัฒน์ ดามาพงษ์ (2559) ได้ศึกษา “ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่
ท างานในองค์กรปัจจุบัน ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือนของบุคลากร สสส. ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน และความสุขในการท างานด้าน Happy Family, Happy Society และ Happy Worklife มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรในทิศทางบวก (p < .01) โดยในด้าน Happy Family มีความสัมพันธ์ระดับต่ า ด้าน Happy 
Society มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และด้าน Happy Worklife มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

นภัส จิตต์ธีรภาพ (2554) ได้ศึกษา “ปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง” พบว่า เพศ อายุ ระดับต าแหน่งงาน อายุงาน และระดับ
การศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ที่แตกต่างกัน และพบว่าความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความสุขในการท างาน ได้แก่ ด้านน้ าใจงาม ด้าน
สังคมดี ด้านผ่อนคลาย ด้านหาความรู้ ด้านใจสงบ และด้านปลอดหนี้ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในทิศ
ทางบวก ส่วนด้านสุขภาพดีและด้านครอบครัวดีไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรในทิศ
ทางบวก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน

ทั้งหมด 8,901 คน โดยกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณีที่ทราบจ านวนประชากร 
ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 383 ตัวอย่าง เก็บเพิ่ม
จ านวน 17 ตัวอย่าง รวมทั้งหมดจ านวน 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการโดยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวม โดยจัดล าดับเนื้อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของพนักงาน ปณท จ านวน 24 ข้อ  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ปณท จ านวน 15 ข้อ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม

ตัวอย่าง ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent 

Sample t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance และสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 
 หญิง 

241 
159 

60.25 
39.75 

รวม 400 100.00 
2. อาย ุ 20 -29 ปี 
 30 - 39 ปี 
 40 - 49 ปี 
 50 ปีขึ้นไป 

166 
123 
69 
42 

41.50 
30.75 
17.25 
10.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

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 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 
 มากกว่า 1 – 5 ปี 
 มากกว่า 5 – 10 ปี 
 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 

29 
158 
81 
132 

7.25 
39.50 
20.25 
33.00 

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

223 
76 
45 
56 

55.75 
19.00 
11.25 
14.00 

รวม 400 100.00 
7. ลักษณะงาน งานส านักงาน  
 งานปฏิบัติการ 

107 
293 

26.75 
73.25 

รวม 400 100.00 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการท างานของพนักงาน ปณท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสุข

ในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านคุณธรรม มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงานยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท า รับผิดชอบต่องานท่ีท าเสมอ พนักงานไม่
ค่อยเคารพกฎระเบียบของ ปณท และมาปฏิบัติงานสายเป็นประจ า และพนักงานคิดว่าการน าหลักธรรมมาทางศาสนามา
เป็นแนวทางปฏิบัติในการท างานจะท าให้มีสมาธิในการท างานและท างานได้ดีขึ้น โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, 4.19 และ 
3.73 

ด้านการหาความรู้ มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงานคิดว่าการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จะช่วยให้
ท่านก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พนักงานคิดว่างานที่ท าไม่จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะเพียงพอแล้ว และ ปณท มี
การสนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.82 และ 3.59 

ด้านน้ าใจงาม มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงานมักช่วยเหลือเจ้านาย ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน โดยหวังผลตอบแทน ปณท 
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มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ท่ี ปณท จัดขึ้นอยู่
เสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84, 3.64 และ 3.59 

ด้านสังคมดี มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ พนักงานมักขัดแย้งกับเจ้านาย ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในหน่วยงาน
เดียวกันหรือหน่วยงานอ่ืน และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและที่ท างานอยู่เสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97, 
3.52 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ในที่ท างานของพนักงานมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีดี ไม่แข่งขัน อิจฉา หรือนินทากัน โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 

ด้านครอบครัวดี มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ พนักงานและสมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันต่อกัน 
รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่กับครอบครัว โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ 
ได้แก่ พนักงานมีเวลาว่างจากการท างานท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ น้อยครั้งท่ีพนักงานจะปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจาก
ครอบครัวเมื่อมีปัญหา โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 

ด้านสุขภาพดี มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ปณท มีความใส่ใจในสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างดี (เช่น การจัดให้
มีการตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดให้สถานพยาบาลเข้ามาฉีดวัคซีนท่ีจ าเป็นให้แก่ผู้ที่สนใจเป็นประจ าทุกปี เป็นต้น) และ
มีการจัดบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ/ร่างกายที่มีปัญหาจากการท างานอย่างเหมาะสม (เช่น การบริหาร
ร่างกายที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรม การให้ความรู้ในการดูแลดวงตาพร้อมทั้งตรวจสุขภาพตา เป็นต้น) โดยพบค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09, 3.46 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ พนักงานต้องเข้ารับการรักษาอาการ
เจ็บป่วยบ่อย เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตและท างานได้ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 

ด้านการผ่อนคลาย มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ พนักงานมีเวลาพักผ่อนหรือท ากิจกรรมที่ชอบ/สนใจหลังจากเลิกงาน
อย่างเพียงพอ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และพบความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ข้อ ได้แก่  พนักงานรู้สึก
เครียดจากการท างานบ่อยครั้ง และใน ปณท มีสถานท่ีผ่อนคลายหรือพักผ่อนหย่อนใจท่ีเหมาะสม โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.05 และ 3.03 

ด้านใช้เงิน มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ พนักงานมีการจัดท ารายรับ-รายจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน ปณท มีการจัดอบรม
ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินเพื่อให้พนักงานวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และปัจจุบันพนักงานต้อง
น าเงินเดือนครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า ไปช าระหนี้ จนท าให้ประสบปัญหาทางการเงิน โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23, 3.06 และ 
3.01 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ปณท ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อวิเคราะห์ราย
ข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ พนักงานมีความภาคภูมิใจและยินดี เมื่อผู้อื่นพูดถึง ปณท 
ในทางที่ดี ภาคภูมิใจและยินดีที่จะบอกผู้อื่นว่าท่านท างานกับ ปณท และพนักงานจะบอกผู้อื่นถึงสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับการท างานที่ 
ปณท เสมอ เมื่อมีโอกาส โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35, 4.30 และ 4.24 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ 
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ได้แก่ พนักงานรู้สึกเฉย ๆ แม้ว่า ปณท จะพัฒนาไปในทางที่ดี โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และพบความคิดเห็นอยู่ใน
ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  จ า น ว น  1 ข้ อ  ไ ด้ แ ก่  พ นั ก ง า น ไ ม่ ช้ี แ จ ง ห รื อ ใ ห้ ข้ อ มู ล ใ ด  ๆ  เ มื่ อ มี 
ผู้กล่าวถึง ปณท ในทางลบ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 

ด้านความทุ่มเทในการท างานให้องค์กร มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการ
ท างานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และพบความคิดเห็นอยู่ระดับมาก จ านวน 4 
ข้อ ได้แก่ พนักงานพยายามหาแนวทางการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
ปณท จัดขึ้น พนักงานจะท างานในเวลางานเท่านั้น แม้ว่างานที่ได้รับมอบหมายยังไม่ส าเร็จลุล่วง และพนักงานไม่อยาก
ท างานนอกเหนือจากความรับผิดชอบ เพราะจะท าให้มีภาระงานมากขึ้นกว่าเดิม โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10, 4.01, 
3.73 และ 3.61 

ด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อวิเคราะห์
รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงานคิดว่าจะท างานกับ ปณท จนกว่าจะเกษียณอายุ ไม่คิด
จะลาออกจาก ปณท แม้ขณะนั้น ปณท จะเผชิญปัญหาอุปสรรคก็ตาม พนักงานคิดว่าตนเป็นคนส าคัญของ ปณท ที่มีส่วน
ใ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  พ นั ก ง า น รู้ สึ ก เ ฉ ย  ๆ  ใ น ค ว า ม อ ยู่ ร อ ด แ ล ะ  
ทิศทางการเติบโตของ ปณท และพนักงานคิดจะลาออกจาก ปณท หากมีองค์กรอื่นมาชักชวนให้ไปร่วมงาน โดยเสนอ
ค่าตอบแทนและต าแหน่งท่ีดีกว่า โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04, 3.99, 3.72, 3.67 และ 3.48 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และลักษณะงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันตอ่องค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเพศที่แตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปัจจัยความสุขในการท างานโดยรวม (r = 0.651) และรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
ด้านการหาความรู้ ด้านน้ าใจงาม ด้านสังคมดี ด้านครอบครัวดี และด้านสุขภาพดี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานฯ ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r = 0.681, 0.680, 0.572, 0.476, 0.380 และ 0.343 
ตามล าดับ) ด้านใช้เงินเป็นมีความสัมพันธ์ระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน ( r = 0.166) และด้านการผ่อนคลายไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฯ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 29 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด อายุงานมากกว่า 1 – 5 ปี มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 13,250 – 16,830 บาท และปฏิบัติงานงานปฏิบัติการ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลความสุขในการท างานของพนักงาน ปณท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า พนักงาน ปณท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความสุขในการท างานอยู่ใน

ระดับมาก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม (  = 4.04) ด้านการหาความรู้ (  = 3.81) ด้านน้ าใจงาม (  = 3.69) 

ด้านสังคมดี (  = 3.57) ด้านครอบครัวดี (  = 3.56) และด้านสุขภาพดี (  = 3.55) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการผ่อนคลาย (  = 3.17) และด้านใช้เงินเป็น (  = 3.10) 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ปณท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายด้าน พบว่า พนักงาน ปณท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี (  = 3.94) ด้านความทุ่มเทในการท างานให้องค์กร (  = 

3.93) และด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร (  = 3.78) 
4. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1 พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 

ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน จากผลการศึกษา พบว่า 
พนักงานฯ ที่มี เพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

โศรตี โชคคุณะวัฒนา (2557) เรื่อง “คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์ กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่” พบว่า พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 

พนักงานฯ ที่ มี อายุแตกต่ างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่ างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วนัชพร เล่าฮะ และ ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2562) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
พนักงานฯ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ก้องภพ                
คุมมงคล (2559) เรื่อง “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย)จ ากัด” พบว่า 
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน  

พนักงานฯ ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ            
วนัชพร เล่าฮะ และ ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2562) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ” พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการที่พนักงานท่ีมีสถานภาพ 

พนักงานฯ ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) เรื่อง “ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)” 
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ต าแหน่งการปฏิบัติงาน และระยะเวลา
ที่ท างานในสถาบัน มีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน 

พนักงานฯ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน)” 
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

พนักงานฯ ที่มีลักษณะงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers 
and Porter (1983) กล่าวว่า ลักษณะงาน (Job Characteristics) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันมากที่สุด คือ
ประสบการณ์การท างานที่ท าให้พนักงานรู้สึกว่าความต้องการทางสภาวะจิตใจของเขาได้รับการตอบสนอง เช่น งานที่ผู้
ปฏิบัติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เป็นงานท่ีมีความส าคัญ งานท่ีมีบทบาทโดดเด่น ความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์
กับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท  
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา พบว่า ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กับความ
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ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ                
นภัส จิตต์ธีรภาพ (2554) เรื่อง “ปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : 
กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง” พบว่าความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การในทิศทางบวก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม ด้านการหาความรู้ ด้านน้ าใจงาม ด้านสังคมดี 
ด้านครอบครัวดี และด้านสุขภาพดี มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ด้านใช้เงินเป็นมีความสัมพันธ์ระดับ
ต่ าในทิศทางเดียวกัน และด้านการผ่อนคลายไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฯ อภิปรายผลเป็น
รายด้าน ดังนี ้

ด้านคุณธรรม มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับ นภัส จิตต์ธีรภาพ (2554) ได้ศึกษา “ปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง” พบว่าความสุขในการท างานด้านใจสงบมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในทิศทางบวก 

ด้านการหาความรู้ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hewitt Associates, 2004 อ้างถึงใน รักษ์รัศมี วุฒิมานพ (2555) กล่าวว่า โอกาสที่ได้รับ 
(Opportunities) ประกอบด้วย โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน หากพนักงานได้รับโอกาสจากองค์กรใน
การพัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพ พนักงานก็จะรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 

ด้านน้ าใจงาม มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย แหวนเพชร (2543) กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชา (Leader) และเพื่อนร่วมงาน (Co-workers) 
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในระยะ
ยาว หากมีเพื่อนร่วมงานที่ดีในองค์กรย่อมส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท างานมากขึ้น หรือการมีหัว
หน้าท่ีดีมีทักษะในการบริหารงาน มีความสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาหรอืให้ค าแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานก็มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจเช่นกัน 

ด้านสังคมดี มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับ โศรตี โชคคุณะวัฒนา (2557) ได้ศึกษา “คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่” พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานด้านงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม 
หมายถึง การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การรักษา
สภาพแวดล้อม การปฏิบัติตนเป็นพลมืองที่ดีของสังคม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

ด้านครอบครัวดี มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับ กิติพัฒน์ ดามาพงษ์ (2559) ได้ศึกษา “ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” พบว่าความสุขในการท างานในมิติด้าน Happy Family, 
Happy Society และ Happy Worklife ของบุคลากรของ สสส. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์กร 
กล่าวคือ หากบุคลากรมีความสุขในด้านดังกล่าวที่มากข้ึน ก็จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึนด้วย 

ด้านสุขภาพดี มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ รักษ์รัศมี วุฒิมานพ (2555) กล่าวว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ลักษณะผู้น า สัมพันธภาพใน
การท างาน ความร่วมมือและสนับสนุนในการท างานภายในองค์กร การดูแลเอาใจใส่จากองค์กร การสื่อสารภายใน            
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
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ด้านใช้เงินเป็น มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ 
ซัลวานา ฮะซานี (2550) ได้ศึกษา “ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)” พบว่าปัจจัยแรงจูงใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ และด้านความ
มั่นคงในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงาน โดยความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับต่ า 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาปัจจัยความสุขในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าความสุขในการท างานด้านคุณธรรมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความ

ผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุด ปณท จึงควรให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานอย่างมีศีลธรรม การท างานด้วยความสุจริต และ
มีการลงโทษผู้ที่ท าผิดกฎระเบียบของ ปณท อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบหาผู้กระท าผิดที่ดีและมี
ความโปร่งใสด้วย นอกจากนี้ ปณท จะต้องมีการพิจารณาต าแหน่งงาน/ขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม และ ปณท ควรมีการ
ชมเชย ให้รางวัลหรือพิจารณาความดีความชอบ แก่พนักงานที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจในการท างาน ก็จะท าให้
พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ มีความสุขในการท างาน และผูกพันต่อองค์กร  

2. ควรมีการสนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติม เช่น การให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ ไม่ว่า
จะเป็นการจัดอบรมภายในองค์กร หรือจัดโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง 
รวมถึงการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานในระดับปริญญาตรี – เอก  

3. ควรสนับสนุนให้มีระบบการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในการท างานข้ามสายงานให้พนักงานได้สามารถเข้า
มาเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้พนักงานเข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอนการท างานของพนักงานในสังกัดอื่น ๆ เมื่อพนักงานมี
ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปได้ดี
ยิ่งข้ึน 

4. ควรส่งเสริมการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและที่ท างาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานได้
มีส่วนร่วมและพบปะกับพนักงานในสังกัดอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และช่วยให้การติดต่อ
ประสานงานในการท างานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

5. ควรมีการจัดสรรวันหยุดและเวลาการท างานให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาว่างใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ กับสมาชิกในครอบครัว ในกรณีที่พนักงานท่ีปฏิบัติงานในท่ีท าการไปรษณีย์บางคนไม่สามารถหยุด
ต่อเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ ปณท ควรให้พนักงานมีวันหยุดพิเศษท่ีสามารถน าไปใช้ลาหยุดในวันอ่ืน ๆ โดยไม่ถือเป็น
วันลา รวมถึงการแบ่งเวรกันท างานส าหรับที่ท าการไปรษณีย์ที่มีการท างานในช่วงเวลากลางคืน ควรให้พนักงานได้
หมุนเวียนผลัดการท างาน เพื่อให้พนักงานมีช่วงเวลาว่างตรงกับสมาชิกในครอบครัว 

6. ควรมีการสนับสนุนในด้านสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานท่ีปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย หรือ
บาดเจ็บจากการท างาน และต้องให้ความส าคัญต่อสถานที่ท างานให้มีความปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานด้วย 

7. จัดให้มีสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมส าหรับพนักงานที่มีปัญหาทางด้านการเงิน หรือสวัสดิการที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ให้แก่พนักงาน เช่น สวัสดิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าธนาคาร สวัสดิการกู้เงินเพื่อการศึกษาบุตร 
เพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือเงินช่วยเหลือบุตรให้มากข้ึน เป็นต้น 
 



12 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง และมีค่าครอง

ชีพสูง ในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ ในแต่ละสังกัด มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันและค่าครองชีพที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรศึกษา
ปัจจัยความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรในพื้นที่อื่นด้วย เพราะแต่ละพื้นที่อาจมีปัจจัยที่ท าให้พนักงานมี
ความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จะสามารถช่วยให้
ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์แล้วจัดท าแผนสร้างความสุขในการท างาน หรือแผน
สร้างความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

2. จากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแข่งขันในธุรกิจที่มีคู่แข่งรายใหม่เพิ่ม
จ านวนมากขึ้น ปณท จ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ เช่น ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร 
ความสุขในการท างาน วัฒนธรรมองค์กร แรงจูงใจในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น 
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