คุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย
มาลินี จุลพุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพฯ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ทางาน ของบุ ค ลากรท่า เรื อกรุ ง เทพ สังกัด การท่า เรื อแห่ ง ประเทศไทย จาแนกตามลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อ
องค์การ ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพฯ สังกัดการท่าเรื อแห่งประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ บุคลากรระดับปฏิบัติการท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย จานวน 352 คน
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากตัวอย่างจานวน 360 คน ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential
Statistics) โดยผลการศึกษาพบว่า
1. คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้ าน พบว่ าด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้ าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทางานร่ วมกัน รองลงมา คือ ด้ านประชาธิปไตยในองค์การ และ
ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สดุ คือ ด้ านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2. บุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความผูกพันต่อองค์ การ
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านที่บุคลากรมีค่าเฉลี่ย
ความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด คือ ด้ านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การ รองลงมา คือ
ด้ านความรู้สกึ ว่าตนมีความสาคัญในองค์การและด้ านที่บุคลากรมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การน้ อย
ที่สดุ คือ ด้ านความรู้สกึ ว่าองค์การเป็ นที่พ่ึงพิงได้
3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า บุคลากรของท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย ที่มีฝ่ายงานแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน


นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

**ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์
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4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย

1. บทนา
การทางานมีความสาคัญต่อชีวิตของคนทุกคน เนื่องจากการทางานเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต
และต้ องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ การทางานเป็ นสิ่ง ที่ให้ ประสบการณ์ท่มี ีคุณค่าของชีวิตของคน
เพราะเป็ นโอกาสที่ทาให้ เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใช้ แรงงานกับบุคคลอื่นๆการทางานจึงเป็ น
การเปิ ดโอกาสในแสดงออกถึงสติปัญญา ความคิดริเริ่มอันนามาสู่เกียรติยศ และความพึงพอใจใน
ชีวิต เมื่อแต่ละบุคคลได้ ใช้ ชีวิตการทางานอยู่ กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะทาให้ มีสภาพจิตใจ และอารมณ์
ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ ทางานดีตามไปด้ วย ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์การจะต้ องศึกษา หรือแสวงหา
หนทางให้ เ กิดความสอดคล้ อ งกัน ของความพึ ง พอใจระหว่ า งพนั กงานและองค์ก าร ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้
องค์การสามารถบรรลุเป้ าหมายสูงสุด
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานยั ง แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องเพื่ อนร่ ว มงาน อั น
ประกอบด้ วย การให้ ความช่ วยเหลือให้ คาปรึ กษาซึ่ งกัน และกัน ความสนิ ทสนมกันระหว่ างเพื่ อ น
ร่วมงาน และความสามัคคีกนั ในการทางาน การทางานของบุคลากรในลักษณะทีมจะทาให้ งานประสบ
ความสาเร็จได้ และการปกครองบังคับบัญชาเป็ นปั จจัยสาคัญอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจ
ในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน และมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานทั้งด้ านความก้ าวหน้ าในงาน ด้ าน
การพัฒนาความรู้ความสามารถ และส่วนด้ านสิทธิส่วนบุคคล
คุณภาพชีวิตการทางานคือ การสร้ างสรรค์บรรยากาศที่จะทาให้ ผ้ ูใช้ แรงงานได้ รับความพึง
พอใจในการทางานสูงขึ้นโดยผ่านการเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ ไขปัญหาสาคัญ
ขององค์การเพื่อทาให้ พนักงานหรือแรงงานได้ รับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งแบ่งเป็ นประเด็นต่างๆได้
ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตการทางานในความหมายที่กว้ าง หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้ องกับชีวิต
การท างาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ค่ า จ้ า ง ชั่ ว โมงการท างาน สภาพแวดล้ อมการท างาน
ผลประโยชน์และบริการ ความก้ าวหน้ าในการทางาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้ วแต่
แรงจูงใจและความพึงพอใจสาหรับคนงาน
2. คุณภาพชีวิตการทางานในความหมายอย่ างแคบ คือ ผลที่มีต่อคนงาน ซึ่ ง หมายถึง
การปรั บปรุงในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานควรได้ รับการ พิ จารณาเป็ น
พิเศษสาหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทางานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้ องการของ
พนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อสภาพการทางานของ
เขาด้ วย
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3. คุณภาพชีวิตการทางานในแง่มุมนี้ หมายถึง การคานึงถึงความเป็ นมนุษย์ในการทางาน
(Humanization of Work) ซึ่งประเทศฝรั่ งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่ งใช้ คาว่า การปรั บปรุง
สภาพการทางานประเทศสังคม นิยมใช้ คาว่า การคุ้มครองแรงงาน กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือใน
ญี่ปุ่นใช้ คาว่าสภาพแวดล้ อมการทางาน และความเป็ นประชาธิปไตยในสถานที่ทางานคุณภาพชีวิตการ
ทางานมีความหมาย
ครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติหรื อเทคโนโลยีท่สี ่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการทางานที่
ก่อให้ เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ในการปรับปรุงผลลัพธ์ท้งั ขององค์การและปั จเจกบุคคลตามลาดับ
(ผจญ เฉลิมสาร2551, น.22-25)
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทางาน ใน
ปัจจุบัน เพราะคนเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ เป็ นต้ นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปั จจุ บันคนส่วนใหญ่ ต้ อง
เข้ าสู่ระบบการทางาน ต้ องทางานเพื่อให้ ชีวิตดารงอยู่ได้ และตอบสนองความต้ องการพื้นฐาน เมื่อคน
ต้ องทางานในที่ทางานเป็ นส่วนใหญ่ จึ งควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทาให้ เกิดความสุขทั้งร่ างกาย และ
จิตใจ มีความรู้สกึ มั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะ
ทางสังคม (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2551, น.109)
คุณภาพชีวิตการทางานทาให้ เกิดความรู้สึก ที่ดีต่อตนเอง ทาให้ เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน
และท าให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก าร นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ย ส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งสุ ข ภาพจิ ต ช่ ว ยให้
เจริญก้ าวหน้ า มีการพัฒนาตนเองให้ เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ ขององค์การ และยังช่ วยลดปั ญหาการ
ขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ ได้ ผลผลิต และการบริการที่ดีท้งั คุณภาพและปริมาณ
ซึ่งคุณภาพชีวิ ตการทางาน ส่งผลต่อองค์การ 3 ประการ คือ ประการแรก ช่ วยเพิ่ มผลผลิตของ
องค์การ ประการที่สอง ช่วยเพิ่มขวัญ และกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็ นแรงจูงใจให้ แก่พวก
เขาในการทางานและประการสุดท้าย (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2552, น.18)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรท่าเรื อ
กรุงเทพสังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขคุณภาพชีวิตการในการทางานของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ เป็ นที่น่าพึงพอใจ และ เสริมสร้ างขวัญและกาลังใจ รวมทั้งสร้ างแรงจู งใจใน
การทางาน เพื่อให้ งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ มมากขึ้นและส่งผลให้ สาเร็จตามเป้ าหมายที่
องค์การวางไว้
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2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือ
กรุงเทพฯ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางาน ของบุคลากรท่าเรื อกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพฯ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย

3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ วิ จั ยครั้ งนี้ คือ บุ คลากรระดับ ปฏิบั ติการการท่า เรื อกรุ งเทพ สังกัดการท่า เรื อแห่ ง
ประเทศไทย โดยมีจานวนประชากรทั้งหมด 2,832 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
3.2 ตัวอย่าง
ทาการสุ่มตัวอย่างจากบุคลากรระดับปฏิบัติการการท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย และหาขนาดของตัวอย่างโดยใช้ สูตร Yamane (Yamane Taro, 1967) ได้ ขนาดตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่า 350 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันการไม่ตอบกลับและการได้ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะทาการ
แจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 360 ฉบับ ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่าแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ตารางที่ 1 แสดงการสุ่มตัวอย่างบุคลากรระดับปฏิบัติการการท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
สายบริหาร/ฝ่ ายงาน
- ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
- ฝ่ ายนโยบายและแผน
- ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ ายการช่าง
- ฝ่ ายการร่องนา้
- ฝ่ ายปฏิบัติการเรือและสินค้ า
- ฝ่ ายบริการท่าและเครื่องมือทุน่ แรง

ประชากร
213
302
58
37
52
157
267
930
728
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ตัวอย่าง
29
34
15
10
14
25
32
129
53

- ฝ่ ายบริหารงานสนับสนุน
รวมทั้งสิ้ น

88
2,832

19
360

3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้ างขึ้นมาจาก
การศึกษาจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้ อมู ลลั กษณะทางประชากร ประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ /เดือน สาย/ฝ่ ายงาน อายุการทางาน และสถานภาพ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตการทางานบุคลกรของการท่าเรื อกรุ งเทพ
สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด แบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 30 ข้ อ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ คลากรท่า เรื อ กรุ ง เทพ
สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด แบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 30 ข้ อ
ส่วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร การ
ท่าเรือกรุงเทพ สังกัด การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
3.5 วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิจัยทาการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยนาแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืนมา
จากกลุ่มตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) สถิติท่ีใช้ ในการนาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบ
สมมติฐานครั้งนี้ ประกอบด้ วย
1. การแจกแจงความถี่ และค่ าร้ อยละ (Percentage) ใช้ สาหรั บการอธิบายข้ อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ สาหรับ
อธิบายถึง ระดับคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ
สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์ในการแปลค่าดังนี้
3. หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุ ค ลากรท่า เรื อ กรุ ง เทพฯ สั ง กั ด การท่า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ท ดสอบ
สมมติฐานด้ วยค่า Pearson Correlation
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4. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลวิจยั
1) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 352 คน เป็ นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง (ร้ อยละ 75.9 และ 24.1 ตามลาดับ) มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปมากที่สุด (ร้ อยละ 41.0) รองลงมา
คือ อายุ 25-30 ปี (ร้ อย ละ 24.4) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้ อยละ 57.7) รองลงมา
คือ สูงกว่าปริญญาตรี(ร้ อยละ 22.1) มีระดับรายได้ ต้ังแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป (ร้ อยละ 44.6)
รองลงมา คือ 20,001 – 25,000 (ร้ อยละ 20.2) ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานฝ่ ายปฏิบัติการ
เรือและสินค้ ามากที่สุด (ร้ อยละ 35.8) รองลงมา คือฝ่ ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง (ร้ อยละ
35.8) มีระดับประสบการณ์ในการทางาน 4-6 ปี มากที่สดุ (ร้ อยละ 52.0) รองลงมา คือ 11 ปี ขึ้นไป
(ร้ อยละ 18.5) มีระดับสถานภาพสมรสมากที่สดุ (ร้ อยละ 56.0) รองลงมา คือ โสด (ร้ อยละ 39.2)
2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้ านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทางานร่วมกัน
รองลงมา คือ ด้ านประชาธิปไตยในองค์การ และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้ านผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ
3) ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย มีความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่ า ด้ านที่บุคลากรมีค่าเฉลี่ยความผูกพั นต่อองค์การมากที่สุด คือ ด้ านความภาคภูมิใจ
และจงรั กภักดีต่อองค์การ และด้ านที่บุคลากรมีค่าเฉลี่ ยความผูกพั นต่อองค์การน้ อยที่สุด คือ ด้ าน
ความรู้สกึ ว่าองค์การเป็ นที่พ่ึงพิงได้
4.2 อภิปรายผล
4.2.1 คุณภาพชี วิ ตการการท างานของบุ ค ลากรท่ าเรื อกรุงเทพ สังกัดการท่ าเรื อแห่ ง
ประเทศไทย
จากการศึ กษา พบว่ า คุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวม ของบุคลากรท่า เรื อกรุงเทพ
สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก บุคลากรท่าเรือกรุงเทพมี
จานวนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่มี ทาให้ บุคลากรต้ องทางานหนัก มาทางานแต่เช้ า
และอาจจะต้ องกลับช้ ากว่าปกติ แต่งานนั้นมีความมั่นคงสูงและเป็ นหลั กประกันให้ แก่ครอบครัวได้
จึงทาให้ คุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ลัดดา วัณย์สกุลสุข (2550) ที่ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจากัด (มหาชน) และผลการวิจัยพบว่า ระดับ
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คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ สูง แต่ สอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของ สุนั น ท์ วิ รัชวรกุ ล
(2553) ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเจ้ าหน้ าที่ ก ารตลาด บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร และผลการศึ กษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่การตลาดหลั ก ทรั พย์ ในกรุ งเทพมหานครมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เฉลี่ย อยู่ใน ระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ สุเ นตร นามโคตรศรี (2553) ที่ได้ ทาการศึ กษาเรื่ อง คุ ณภาพชีวิ ตการทางานของบุ คลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และพบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรองค์การบริ หารส่วนตาบล ในเขตอาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม
ทั้งหมด 8 ด้ าน อยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้งยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พรเทพ มาลัย (2555) ที่
ได้ ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ
พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานทั้ง 6 ด้ านของพนักงานระดับปฏิบัติการ และระดับบังคับบัญชามีระดับ
คุณภาพชีวิตปานกลาง
4.2.2 ความผูก พันต่ อ องค์การของบุ ค ลากรท่ า เรื อ กรุ ง เทพ สังกัดการท่ าเรื อ แห่ ง
ประเทศไทย
ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและในรายด้ าน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก หน่วยงานเป็ น
หน่ ว ยงานที่มี ค วามมั่ น คง และเป็ นหลั ก ประกั น ให้ กั บ ครอบครั ว ได้ สร้ างความภูมิ ใ จ ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร บุคลากรไม่คิดที่จะลาออกหรือเปลี่ยนงานใหม่ บุคลากรมีความรู้สึกว่าองค์การ
เป็ นที่พ่ึงพิงได้ และรู้สกึ ว่าตนมีความสาคัญในองค์การ เป็ นงานที่ตนทาแล้ วตรงกับความถนัด งานที่
รับผิดชอบเป็ นงานที่ทาให้ มีโอกาสใช้ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ การได้ รับความเชื่อถือและไว้ วางใจใน
งานที่รับผิดชอบ จึงทาให้ มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สายพิณ สวางจิต (2548) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท มหาพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จากัด (มหาชน) และพบว่า พนักงานให้
ความสาคัญกับทุกปั จจัยโดยรวมในระดับมากซึ่งประกอบไปด้ วยด้ านปั จจัยที่เกี่ยวกบลักษณะงานโดย
ให้ ความสาคัญต่อ งานที่ทาเป็ นงานที่ตรงกับความถนัด งานที่รับผิดชอบเป็ นงานที่ทาให้ มีโอกาสใช้
ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ การได้ รับความเชื่อถือและไว้ วางใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่ต้องควบคุม
ใกล้ ชิด ด้ านปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะขององค์การ ให้ ความสาคัญต่อ ความชัดเจนในการกาหนดหน้ าที่
และความรับผิดชอบ บรรยากาศในการทางานที่มีความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ความยุติธรรมของระบบ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และด้ านปัจจัยที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางานให้ ความสาคัญต่อ
การได้ รับความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน การช่วยเหลือกันในการทางานการได้ รับการยอมรับ
ยกย่อง ชมเชย จากผู้บังคับบัญชา
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4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า 1) บุคลากรของท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ ไม่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทางานไม่
แตกต่างกัน 2) บุคลากรของท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีฝ่ายงานแตกต่าง
กัน มีคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน
2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน มีความสัมพันธ์กับ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ การของบุ ค ลากรท่า เรื อ กรุ ง เทพ สัง กัด การท่า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.01
4.4 ข้อเสนอแนะ
4.4.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
4.4.1.1 คุณภาพชีวิตการทางาน
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัด
การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามารถนามาเป็ นข้ อเสนอแนะได้ ดังต่อไปนี้
1. ด้ านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพี ยงพอ จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรท่าเรือ
กรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่ งประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตการทางานด้ านนี้ต่าที่สุด โดยเฉพาะเรื่อง
ค่ า ตอบแทนที่ท่า นได้ รับ ในปั จจุ บัน พอเพี ยงสาหรั บการใช้ จ่ ายในสภาพเศรษฐกิจ ปั จ จุ บั น ดังนั้ น
ผู้บริหารตลอดจนหัวหน้ าฝ่ ายงานในทุกระดับหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ควรสนับสนุ นส่งเสริ มสวัสดิการ
ด้ านค่าตอบแทนในปั จจุ บันให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุ บัน และปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
เมื่อมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรื องานพิ เศษอื่นๆ ที่บุคลากรระดับปฏิบัติการควรจะได้ รับ
อย่างเหมาะสม เพื่อจะได้ สร้ างแรงจู งใจให้ กับผู้ปฏิบัติงาน ได้ มีขวัญและกาลังใจในการทางาน และ
ส่งผลให้ สามารถปฏิบัติงานได้ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
2. ด้ านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากร
ท่าเรื อกรุ งเทพ สังกัดการท่าเรื อแห่ งประเทศไทย มีคุณภาพการทางานด้ านนี้ น้อยเป็ นลาดับที่สอง
โดยเฉพาะเรื่อง ท่านมีโอกาสเสนอผลงานหรือความคิด ริ เริ่ มที่มีประโยชน์ต่อหน่ วยงานหรื องค์การ
ดังนั้น ผู้บริหารตลอดจนหัวหน้ าฝ่ าย หัวหน้ าแผนกควรเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรใต้ บังคับบัญชาได้ มี
โอกาสนาเสนอผลงานหรื อความคิ ดริ เริ่ มที่มีประโยชน์ ต่อหน่ วยงานเป็ นรี พ อร์ ตต่ อ ผู้ บั งคั บบั ญชา
โดยตรง หรือเปิ ดโอกาสให้ นาเสนอผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-Mail เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
ผู้บริ หารควรมีการตั้งรางวัล เพื่ อเป็ นขวัญกาลังใจให้ กับบุคลากรที่มีการเสนอผลงานหรื อความคิด
ริเริ่มที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานด้ วย
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3. บุคลากรฝ่ ายบริหารงานสนับสนุ นมีคุณภาพชีวิตการทางานน้ อยกว่าบุคลากรท่าเรื อ
กรุ ง เทพ สั ง กัด การท่า เรื อ แห่ ง ประเทศไทยในแผนกอื่น ๆ ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งจากบุ ค ลากรฝ่ ายงาน
สนั บสนุ น เป็ นบุ คลากรที่จะอยู่ เ บื้ องหลั งความสาเร็จของบุ คลากรในแผนกอื่นๆ จึ งอาจถู กละเลย
และขาดความสนใจจากบุคลากรอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรกล่าวยกย่องชมเชย และให้ รางวัลทั้งผู้ท่ี
อยู่เบื้องหน้ าความสาเร็จและผู้ท่อี ยู่เบื้องหลังความสาเร็จของงานนั้นด้ วย นอกจากนี้ผ้ ู บริ หารควร
เพิ่มความสนใจและเอาใจใส่ต่อบุคลากรด้ วยการซักถามอย่างเป็ นกันเอง และให้ ความช่วยเหลือเมื่อ
บุคลากรเกิดปัญหาในการทางานอย่างใกล้ ชิด
4.4.1.2 ความผูกพันต่อองค์การ
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพั นต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัด
การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถนามาเป็ นข้ อเสนอแนะได้ ดังต่อไปนี้
1. ด้ านความรู้สึกว่าองค์การเป็ นที่พ่ึงพิงได้ จากผลการวิจัยพบว่า ข้ อที่ได้ ค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุดในด้ า นนี้ คื อ เมื่อท่า นประสบปั ญหาไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ องงาน หรื อเรื่ องส่วนตัวท่า นคาดหวังว่ า
องค์การของท่านช่วยแก้ ปัญหาได้ เป็ นอย่างดี ดังนั้น ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในส่วนของ
กองทุ น ในการให้ ความช่ วยเหลื อ บุ คลากรที่ป ระสบปั ญ หา เช่ น บ้ านน้า ท่ว ม การจั ดตั้ งคลิ นิ กให้
คาปรึกษา คอยช่ วยเหลือชี้แนะในเรื่ องงานและเรื่องส่วนตัว และหัวหน้ าควรให้ ความเป็ นกันเอง
สอบถามสารทุกข์สุขดิบของบุคลากร เปิ ดโอกาสให้ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและคอยให้ การ
ช่วยเหลือบุคลากรใต้ บังคับบัญชา
2. ด้ านบรรทัดฐานทางสังคม จากผลการวิจัยพบว่า ข้ อที่ได้ ค่าเฉลี่ยต่าที่สุดในด้ านนี้ คือ
เมื่อท่านได้ รับข้ อเสนอและสิทธิประโยชน์ท่นี ่ าสนใจต่อตัวท่านเอง จากองค์การอื่น แต่ท่านรู้สึกว่ าไม่
ถูกต้ องที่จะลาออกจากองค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากหน่วยงานเอกชนอื่นมีการ
ให้ เงินเดือน ค่าครองชีพ และสิ่งจู งใจที่สูงกว่า ทาให้ บุคลากรบางคนลาออกไปทางานกับหน่วยงาน
เอกชนอื่น แต่โดยส่วนมากยังคงภูมิใจในองค์การ รั กและจงรั กภักดีต่อองค์การ ดังนั้น ผู้บริ หาร
และหัวหน้ างานควรที่จะจัดงานสัมมนาภายใต้ หัวข้ อที่ปลุกเร้ า สร้ างความสมานสามัคคี
ปลุกจิตสานึกให้ บุคลากรรักและผูกพันต่อองค์การ ข้ อดีของการทางานในองค์การท่าเรือ
กรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มเงินเดือนของ
บุคลากร เพิ่มค่าครองชีพ เพิ่มสวัสดิการอื่นๆ ให้ เท่าเทียมหรือมากกว่าบริษัทเอกชนอื่นๆ
3. ด้ านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ จากผลการวิจัยพบว่า
ข้ อที่ได้ ค่าเฉลี่ยต่าที่สุดในด้ านนี้ คือ ท่านนาความรู้ท่ไี ด้ จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้งั
จากภายนอกและภายในองค์การมาใช้ ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องจากในปั จจุ บันจะพบว่ าบุคลากรมีการพั ฒนาตนเอง มีการนาความรู้จากภายนอกทั้งจากใน
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เว็บไซต์ และจากการการเรี ยนรู้และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ท้งั จากภายนอกและภายในองค์การ มา
ปรับปรุง พัฒนาการทางานอย่างสม่าเสมออยู่แล้ ว ดังนั้น ผู้บริหารและหัวหน้ างานควรเปิ ดโอกาส
และส่ง เสริ มให้ บุ ค ลากรได้ น าความรู้ ต่า งๆ มาใช้ ในการทางานอย่ า งเต็มที่ เมื่ อ เกิ ดปั ญ หาหรื อ
ข้ อ ผิดพลาดควรให้ คาแนะน าและช่ วยแก้ ปั ญ หาด้ วย ผู้ บ ริ หารและหั วหน้ า งานควรส่งเสริ มและ
สนับสนุ นให้ บุคลากรได้ เข้ าเรี ยนในคอร์ สระยะสั้น หรื อเรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่ อนาความรู้ ท่ี
ได้ มาใช้ ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง
4.4.1.3 ระดับคุณภาพชี วิตการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อ องค์การ
ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย
1.
คุ ณภาพชี วิตการทางานด้ านสภาพการทางานที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การด้ านความพยายามทุม่ เทปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ในระดับต่า ดังนั้นผู้บริ หารควรเพิ่ มต้ นไม้ สร้ างความเขียวขจีในที่ทางาน มองแล้ วสบายตาเพื่ อผ่อน
คลายความเครียดในการทางาน และจัดสถานที่ทางานให้ มีความร่มรื่นและมีความปลอดภัย
2.
คุณภาพชีวิตการทางานด้ านโอกาสในการพั ฒนาสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การด้ านความพยายามทุม่ เทปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ในระดับต่า ดังนั้นผู้บริ หารควรประชาสัมพั นธ์ถึงเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ สนับสนุ นให้
บุคลากรได้ เข้ ารับการอบรมและพัฒนา เพื่อให้ ตรงกั บการเติบโตทางสายงาน และสามารถนาความรู้
มาพัฒนาการทางานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. คุณภาพชีวิตการทางานด้ านความก้ าวหน้ าและมั่นคงในการทางานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ ว่าองค์การเป็ นที่พ่ึงพิงได้ ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารจึง
ควรจัดกิจกรรม การสัมมนาเชิญผู้ท่ปี ระสบความสาเร็จในสายงานต่างๆ มาสนทนาเล่าประสบการณ์
ความสาเร็จให้ บุคลากรฟัง เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้ กบั บุคลากร สร้ างขวัญกาลังใจ และแรงบันดาลใจ
ให้ บุคลากรในการปฏิบัติหน้ าที่ต่อไป
4.5 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงมุมมองของผู้บริ หารที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพั นต่อ
องค์การของ บุคลากรท่าเรื อกรุงเทพ สังกัดการท่าเรื อแห่ งประเทศไทย ที่ได้ รับในปั จจุ บันควบคู่กัน
เพื่อให้ เป็ นแนวทางแก้ ไขปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรได้
ครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การระหว่าง
บุคลากรหน่ วยงานอื่นที่มีลักษณะการทางานคล้ ายคลึงกัน เพื่ อนามาเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงปั ญหา
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คุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การของในแต่ละส่วนงาน เพื่อนามาเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การให้ ครอบคลุมมากขึ้น
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