
คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพนัต่อองคก์าร 

ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สงักดัการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การ

ของบุคลากรทา่เรือกรุงเทพฯ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2) เพ่ือเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตการ

ท างาน ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ าแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อ

องค์การ ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพฯ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

คร้ังน้ี คือ บุคลากรระดับปฏบัิติการทา่เรือกรุงเทพ สงักดัการทา่เรือแห่งประเทศไทย จ านวน 352 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากตัวอย่างจ านวน 360 คน ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) โดยผลการศึกษาพบว่า 

  1.  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ด้าน

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท างานร่วมกัน รองลงมา คือ ด้านประชาธิปไตยในองค์การ และ

ด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สดุ คือ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

  2.  บุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย  มีความผูกพันต่อองค์การ  

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่บุคลากรมีค่าเฉล่ีย

ความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด  คือ  ด้านความภาคภมิูใจและจงรักภักดีต่อองค์การ  รองลงมา คือ  

ด้านความรู้สกึว่าตนมีความส าคัญในองค์การและด้านที่บุคลากรมีค่าเฉล่ียความผูกพันต่อองค์การน้อย

ที่สดุ คือ  ด้านความรู้สกึว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพิงได้ 

  3.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า บุคลากรของทา่เรือกรุงเทพ สงักดัการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย ที่มีฝ่ายงานแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 

                                                           
 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

**ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
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   4.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า   คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทา่เรือกรุงเทพ สงักดัการทา่เรือแห่งประเทศไทย  

 

1. บทน า 

การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตของคนทุกคน เน่ืองจากการท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต

และต้องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ การท างานเป็นสิ่งที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าของชีวิตของคน 

เพราะเป็นโอกาสที่ท  าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใช้แรงงานกับบุคคลอื่นๆการท างานจึงเป็น

การเปิดโอกาสในแสดงออกถึงสติปัญญา ความคิดริเร่ิมอันน ามาสู่เกียรติยศ และความพึงพอใจใน

ชีวิต เม่ือแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจกจ็ะท าให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์

ที่ดี ซ่ึงส่งผลให้ท างานดีตามไปด้วย ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่แต่ละองค์การจะต้องศึกษา หรือแสวงหา

หนทางให้เกิดความสอดคล้องกันของความพึงพอใจระหว่างพนักงานและองค์การ ทั้งน้ีเพ่ือให้

องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายสงูสดุ 

คุณภาพชีวิตการท างานยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเ พ่ือนร่วมงาน อัน

ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาซ่ึงกันและกัน ความสนิทสนมกันระหว่างเพ่ือน

ร่วมงาน และความสามัคคีกนัในการท างาน การท างานของบุคลากรในลักษณะทมีจะท าให้งานประสบ

ความส าเรจ็ได้ และการปกครองบังคับบัญชาเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหน่ึงที่ท  าให้เกิดความพึงพอใจ

ในการท างานของผู้ปฏบัิติงาน และมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้งด้านความก้าวหน้าในงาน ด้าน

การพัฒนาความรู้ความสามารถ และส่วนด้านสทิธส่ิวนบุคคล 

คุณภาพชีวิตการท างานคือ  การสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึง

พอใจในการท างานสงูขึ้นโดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าคัญ

ขององค์การเพ่ือท าให้พนักงานหรือแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึ้ น ซ่ึงแบ่งเป็นประเดน็ต่างๆได้

ดังน้ี   

1. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่กว้าง หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกบัชีวิต 

การท างาน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าจ้าง ช่ัวโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน 

ผลประโยชน์และบริการ ความก้าวหน้าในการท างาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่

แรงจูงใจและความพึงพอใจส าหรับคนงาน   

2. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายอย่างแคบ คือ ผลที่มีต่อคนงาน ซ่ึง หมายถึง 

การปรับปรุงในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานควรได้รับการ พิจารณาเป็น

พิเศษส าหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้องการของ

พนักงานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจที่จะมีผลต่อสภาพการท างานของ

เขาด้วย   
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3. คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุมน้ี หมายถึง การค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท างาน 

(Humanization of Work) ซ่ึงประเทศฝร่ังเศสและประเทศที่พูดภาษาฝร่ังใช้ ค าว่า การปรับปรุง

สภาพการท างานประเทศสงัคม นิยมใช้ค าว่า การคุ้มครองแรงงาน กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือใน 

ญ่ีปุ่นใช้ค าว่าสภาพแวดล้อมการท างาน และความเป็นประชาธปิไตยในสถานที่ท  างานคุณภาพชีวิตการ

ท างานมีความหมาย 

 ครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่

ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้ น ในการปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งขององค์การและปัจเจกบุคคลตามล าดับ

(ผจญ เฉลิมสาร2551, น.22-25) 

  คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) มีความส าคัญอย่างย่ิงในการท างาน ใน

ปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ ต้อง

เข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เมื่อคน

ต้องท างานในที่ท  างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกาย และ

จิตใจ มีความรู้สกึมั่นคงทั้งสขุภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะ

ทางสงัคม (ณัฎฐพันธ ์เขจรนันทน์ 2551, น.109)   

 คุณภาพชีวิตการท างานท าให้เกิดความรู้สึก ที่ดีต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน 

และท าให้เกิดความรู้สึกที่ ดีต่อองค์การ นอกจากน้ียังช่วย ส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ช่วยให้

เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ขององค์การ และยังช่วยลดปัญหาการ

ขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิต และการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 

ซ่ึงคุณภาพชีวิตการท างาน ส่งผลต่อองค์การ 3 ประการ คือ ประการแรก ช่วยเพ่ิมผลผลิตของ

องค์การ ประการที่สอง ช่วยเพ่ิมขวัญ และก าลังใจของผู้ปฏบัิติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้แก่พวก

เขาในการท างานและประการสดุท้าย (ทพิวรรณ ศิริคูณ, 2552,  น.18)  

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรท่าเรือ

กรุงเทพสังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพชีวิตการในการท างานของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการ

ทา่เรือแห่งประเทศไทยให้เป็นที่น่าพึงพอใจ และ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจใน

การท างาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนและส่งผลให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่

องค์การวางไว้ 
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2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือ

กรุงเทพฯ สงักดัการทา่เรือแห่งประเทศไทย   

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตการท างาน ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ 

ของบุคลากรทา่เรือกรุงเทพฯ สงักดัการทา่เรือแห่งประเทศไทย 

 

3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 3.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้วิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรระดับปฏิบัติการการท่าเรือกรุงเทพ  สังกัดการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย โดยมีจ านวนประชากรทั้งหมด 2,832 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

 3.2 ตวัอย่าง 

ท าการสุ่มตัวอย่างจากบุคลากรระดับปฏิบัติการการท่าเรือกรุงเทพ  สังกัดการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย และหาขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (Yamane Taro, 1967)  ได้ขนาดตัวอย่าง

ไม่น้อยกว่า 350 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันการไม่ตอบกลับและการได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะท าการ

แจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 360 ฉบับ ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่าแบบช้ันภมูิ (Stratified Random Sampling)   

 

 ตารางที ่1  แสดงการสุ่มตัวอย่างบุคลากรระดับปฏบัิติการการท่าเรือกรุงเทพ  สังกัดการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย 

สายบริหาร/ฝ่ายงาน ประชากร ตวัอย่าง 

- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 213 29 

- ฝ่ายการเงินและบัญชี 302 34 

- ฝ่ายพัฒนาธุรกจิและบริหารสนิทรัพย์ 58 15 

- ฝ่ายนโยบายและแผน 37 10 

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 52 14 

- ฝ่ายการช่าง 157 25 

- ฝ่ายการร่องน า้ 267 32 

- ฝ่ายปฏบัิติการเรือและสนิค้า 930 129 

- ฝ่ายบริการทา่และเคร่ืองมือทุน่แรง 728 53 
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3.3 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างข้ึนมาจาก

การศึกษาจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้/เดือน สาย/ฝ่ายงาน อายุการท างาน และสถานภาพ 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานบุคลกรของการท่าเรือกรุงเทพ  

สงักดัการทา่เรือแห่งประเทศไทยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด แบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 30 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ  

สงักดัการทา่เรือแห่งประเทศไทยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด แบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 30 ข้อ  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร การ

ทา่เรือกรุงเทพ สงักดั การทา่เรือแห่งประเทศไทย เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 

3.5  วิธีวิเคราะหข์อ้มูล   

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา

จากกลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) สถิติที่ใช้ในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

1. การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับการอธิบายข้อมูลทาง

ประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง 

2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับ

อธบิายถึง ระดับคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรทา่เรือกรุงเทพ 

สงักดัการทา่เรือแห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์ในการแปลค่าดังน้ี 

 3.  หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากรท่าเรือกรุงเทพฯ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ทดสอบ

สมมติฐานด้วยค่า Pearson Correlation  

 

- ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน 88 19 

รวมทั้งส้ิน 2,832 360 
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4.  สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

  4.1 สรุปผลวิจยั 

 1) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 352 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศ

หญิง (ร้อยละ 75.9 และ 24.1 ตามล าดับ) มีอายุ 40 ปีข้ึนไปมากที่สุด (ร้อยละ 41.0) รองลงมา 

คือ อายุ 25-30 ปี (ร้อย ละ 24.4) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 57.7) รองลงมา 

คือ สูงกว่าปริญญาตรี(ร้อยละ 22.1) มีระดับรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้ นไป (ร้อยละ 44.6) 

รองลงมา คือ 20,001 – 25,000  (ร้อยละ 20.2) ผู้ตอบแบบสอบถามปฏบัิติงานฝ่ายปฏบัิติการ

เรือและสินค้ามากที่สุด (ร้อยละ 35.8)   รองลงมา คือฝ่ายบริการท่าและเคร่ืองมือทุ่นแรง (ร้อยละ 

35.8) มีระดับประสบการณ์ในการท างาน 4-6 ปีมากที่สดุ (ร้อยละ 52.0) รองลงมา คือ 11 ปีขึ้นไป 

(ร้อยละ 18.5) มีระดับสถานภาพสมรสมากที่สดุ (ร้อยละ 56.0) รองลงมา คือ โสด (ร้อยละ 39.2) 

 2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตในการท างาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด  คือ  ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท างานร่วมกัน  

รองลงมา คือ  ด้านประชาธิปไตยในองค์การ  และด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ  ด้านผลตอบแทนที่

ยุติธรรมและเพียงพอ 

 3) ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย มีความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านที่บุคลากรมีค่าเฉล่ียความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด คือ ด้านความภาคภูมิใจ

และจงรักภักดีต่อองค์การ และด้านที่บุคลากรมีค่าเฉล่ียความผูกพันต่อองค์การน้อยที่สุด คือ ด้าน

ความรู้สกึว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพิงได้ 

 

4.2 อภิปรายผล 

4.2.1 คุณภาพชีวิตการการท างานของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สงักดัการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย 

จากการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ของบุคลากรท่า เรือกรุงเทพ 

สงักดัการทา่เรือแห่งประเทศไทย  อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก บุคลากรท่าเรือกรุงเทพมี

จ านวนไม่มาก  เม่ือเปรียบเทยีบกับปริมาณงานที่มี  ท าให้บุคลากรต้องท างานหนัก มาท างานแต่เช้า

และอาจจะต้องกลับช้ากว่าปกติ  แต่งานน้ันมีความมั่นคงสูงและเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวได้  

จึงท าให้คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ  

ลัดดา วัณย์สกุลสุข  (2550)  ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏบัิติงาน 

ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน)  และผลการวิจัยพบว่า ระดับ
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คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏบัิติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง  แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุนันท์  วิรัชวรกุล 

(2553) ที่ ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ใน

กรุงเทพมหานคร  และผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ในกรุงเทพมหานครมี

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพชีวิต เฉล่ีย อยู่ใน ระดับปานกลาง  นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ  สุเนตร นามโคตรศรี (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสมีา และพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม

ทั้งหมด 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  อกีทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พรเทพ มาลัย (2555) ที่

ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ

พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้านของพนักงานระดับปฏบัิติการ และระดับบังคับบัญชามีระดับ

คุณภาพชีวิตปานกลาง 

 4.2.2 ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกดัการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย   

 ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทา่เรือกรุงเทพ  สังกัดการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย  อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและในรายด้าน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก หน่วยงานเป็น

หน่วยงานที่มีความม่ันคง  และเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวได้  สร้างความภูมิใจ  ความ

จงรักภักดีต่อองค์กร  บุคลากรไม่คิดที่จะลาออกหรือเปล่ียนงานใหม่  บุคลากรมีความรู้สึกว่าองค์การ

เป็นที่พ่ึงพิงได้  และรู้สกึว่าตนมีความส าคัญในองค์การ เป็นงานที่ตนท าแล้วตรงกับความถนัด  งานที่

รับผิดชอบเป็นงานที่ท  าให้มีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจใน

งานที่รับผิดชอบ จึงท าให้มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ   

สายพิณ สวางจิต (2548) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง  ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท มหาพันธไ์ฟเบอร์ซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  และพบว่า พนักงานให้ 

ความส าคัญกบัทุกปัจจัยโดยรวมในระดับมากซ่ึงประกอบไปด้วยด้านปัจจัยที่เกี่ยวกบลักษณะงานโดย

ให้ความส าคัญต่อ งานที่ท  าเป็นงานที่ตรงกับความถนัด งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ท  าให้มีโอกาสใช้

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่ต้องควบคุม

ใกล้ชิด ด้านปัจจัยที่เกี่ยวกบัลักษณะขององค์การ ให้ความส าคัญต่อ ความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่

และความรับผิดชอบ บรรยากาศในการท างานที่มีความไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั ความยุติธรรมของระบบ

พิจารณาผลการปฏบัิติงาน และด้านปัจจัยที่เกี่ยวกบัประสบการณ์ในการท างานให้ความส าคัญต่อ  

การได้รับความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน การช่วยเหลือกนัในการท างานการได้รับการยอมรับ  

ยกย่อง ชมเชย จากผู้บังคับบัญชา  
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4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 1.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า 1) บุคลากรของทา่เรือกรุงเทพ  สังกัดการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย  ที่มีเพศ  อายุ  การศึกษา  และรายได้ไม่แตกต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่

แตกต่างกนั  2)  บุคลากรของทา่เรือกรุงเทพ  สงักดัการทา่เรือแห่งประเทศไทย  ที่มีฝ่ายงานแตกต่าง

กนั  มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 

2.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า   คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

 

4.4  ขอ้เสนอแนะ 

 4.4.1  ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

            4.4.1.1 คุณภาพชีวิตการท างาน 

  จากผลการวิจัยเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทา่เรือกรุงเทพ  สงักัด

การทา่เรือแห่งประเทศไทย สามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้  

1.  ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  จากผลการวิจัยพบว่า  บุคลากรท่าเรือ

กรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย  มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านน้ีต ่าที่สุด  โดยเฉพาะเร่ือง

ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับในปัจจุบันพอเพียงส าหรับการใช้จ่ายในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  ดังน้ัน

ผู้บริหารตลอดจนหัวหน้าฝ่ายงานในทุกระดับหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการ

ด้านค่าตอบแทนในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และปรับเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษ 

เม่ือมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรืองานพิเศษอื่นๆ ที่บุคลากรระดับปฏิบัติการควรจะได้รับ

อย่างเหมาะสม เพ่ือจะได้สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ได้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และ

ส่งผลให้สามารถปฏบัิติงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

2.  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของผู้ปฏบัิติงาน    ผลการวิจัยพบว่า  บุคลากร

ท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย  มีคุณภาพการท างานด้านน้ีน้อยเป็นล าดับที่สอง  

โดยเฉพาะเร่ือง  ท่านมีโอกาสเสนอผลงานหรือความคิดริเร่ิมที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรืองค์การ  

ดังน้ัน ผู้บริหารตลอดจนหัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าแผนกควรเปิดโอกาสให้บุคลากรใต้บังคับบัญชาได้มี

โอกาสน าเสนอผลงานหรือความคิดริเร่ิมที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นรีพอร์ตต่อผู้บังคับบัญชา

โดยตรง  หรือเปิดโอกาสให้น าเสนอผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  E-Mail  เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน  และ

ผู้บริหารควรมีการต้ังรางวัล  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรที่มีการเสนอผลงานหรือความคิด

ริเร่ิมที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานด้วย 
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3.  บุคลากรฝ่ายบริหารงานสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการท างานน้อยกว่าบุคลากรท่าเรือ

กรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทยในแผนกอื่นๆ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรฝ่ายงาน

สนับสนุนเป็นบุคลากรที่จะอยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จของบุคลากรในแผนกอื่นๆ  จึงอาจถูกละเลย  

และขาดความสนใจจากบุคลากรอื่นๆ  ดังน้ันผู้บริหารจึงควรกล่าวยกย่องชมเชย  และให้รางวัลทั้งผู้ที่

อยู่เบ้ืองหน้าความส าเร็จและผู้ที่อยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จของงานน้ันด้วย   นอกจากน้ีผู้บริหารควร

เพ่ิมความสนใจและเอาใจใส่ต่อบุคลากรด้วยการซักถามอย่างเป็นกันเอง  และให้ความช่วยเหลือเมื่อ

บุคลากรเกดิปัญหาในการท างานอย่างใกล้ชิด 

 

 4.4.1.2 ความผูกพนัต่อองคก์าร  

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัด

การทา่เรือแห่งประเทศไทยสามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้  

1.  ด้านความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพิงได้  จากผลการวิจัยพบว่า  ข้อที่ได้ค่าเฉล่ียต ่า

ที่สุดในด้านน้ี คือ  เมื่อท่านประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงาน หรือเร่ืองส่วนตัวท่านคาดหวังว่า

องค์การของท่านช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี  ดังน้ัน  ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในส่วนของ

กองทุนในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบปัญหา เช่น บ้านน ้าท่วม   การจัดต้ังคลินิกให้

ค าปรึกษา  คอยช่วยเหลือช้ีแนะในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัว  และหัวหน้าควรให้ความเป็นกันเอง  

สอบถามสารทุกข์สุขดิบของบุคลากร  เปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความคิดเห็นและคอยให้การ

ช่วยเหลือบุคลากรใต้บังคับบัญชา 

2.  ด้านบรรทดัฐานทางสงัคม  จากผลการวิจัยพบว่า  ข้อที่ได้ค่าเฉล่ียต ่าที่สุดในด้านน้ี คือ  

เม่ือท่านได้รับข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจต่อตัวท่านเอง จากองค์การอื่น แต่ท่านรู้สึกว่าไม่

ถูกต้องที่จะลาออกจากองค์การที่ปฏบัิติงานอยู่ในขณะน้ี  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากหน่วยงานเอกชนอื่นมีการ

ให้เงินเดือน  ค่าครองชีพ  และสิ่งจูงใจที่สูงกว่า  ท าให้บุคลากรบางคนลาออกไปท างานกับหน่วยงาน

เอกชนอื่น แต่โดยส่วนมากยังคงภูมิใจในองค์การ  รักและจงรักภักดีต่อองค์การ ดังน้ัน  ผู้บริหาร  

และหัวหน้างานควรที่จะจัดงานสมัมนาภายใต้หัวข้อที่ปลุกเร้า  สร้างความสมานสามัคคี   

ปลุกจิตส านึกให้บุคลากรรักและผูกพันต่อองค์การ  ข้อดีของการท างานในองค์การท่าเรือ

กรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย    ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนของ

บุคลากร  เพ่ิมค่าครองชีพ  เพ่ิมสวัสดิการอื่นๆ ให้เทา่เทยีมหรือมากกว่าบริษัทเอกชนอื่นๆ 

 3.  ด้านความพยายามทุ่มเทปฏบัิติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จากผลการวิจัยพบว่า  

ข้อที่ได้ค่าเฉล่ียต ่าที่สุดในด้านน้ี คือ  ท่านน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้ง

จากภายนอกและภายในองค์การมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง   ทั้งน้ี

เน่ืองจากในปัจจุบันจะพบว่าบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  มีการน าความรู้จากภายนอกทั้งจากใน
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เวบ็ไซต์  และจากการการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในองค์การ มา

ปรับปรุง  พัฒนาการท างานอย่างสม ่าเสมออยู่แล้ว  ดังน้ัน  ผู้บริหารและหัวหน้างานควรเปิดโอกาส

และส่งเสริมให้บุคลากรได้น าความรู้ต่างๆ มาใช้ในการท างานอย่างเต็มที่  เม่ือเกิดปัญหาหรือ

ข้อผิดพลาดควรให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาด้วย  ผู้บริหารและหัวหน้างานควรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าเรียนในคอร์สระยะสั้น  หรือเรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน  เพ่ือน าความรู้ที่

ได้มาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 

 4.4.1.3 ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร

ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สงักดัการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 1.  คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพมี

ความสมัพันธก์บัความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุม่เทปฏบัิติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ในระดับต ่า ดังน้ันผู้บริหารควรเพ่ิมต้นไม้สร้างความเขียวขจีในที่ท  างาน มองแล้วสบายตาเพ่ือผ่อน

คลายความเครียดในการท างาน และจัดสถานที่ท  างานให้มีความร่มร่ืนและมีความปลอดภัย 

 2.  คุณภาพชีวิตการท างานด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงานมี

ความสมัพันธก์บัความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุม่เทปฏบัิติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ในระดับต ่า ดังน้ันผู้บริหารควรประชาสัมพันธ์ถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สนับสนุนให้

บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและพัฒนา เพ่ือให้ตรงกับการเติบโตทางสายงาน และสามารถน าความรู้

มาพัฒนาการท างานให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

3.  คุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานมีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สกึว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพิงได้ ในระดับปานกลาง ดังน้ันผู้บริหารจึง

ควรจัดกิจกรรม การสัมมนาเชิญผู้ที่ประสบความส าเรจ็ในสายงานต่างๆ มาสนทนาเล่าประสบการณ์

ความส าเรจ็ให้บุคลากรฟัง เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กบับุคลากร สร้างขวัญก าลังใจ และแรงบันดาลใจ

ให้บุคลากรในการปฏบัิติหน้าที่ต่อไป 

  

4.5 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 

 1.   ควรศึกษาถึงมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อ

องค์การของ บุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ได้รับในปัจจุบันควบคู่กัน 

เพ่ือให้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรได้

ครอบคลุมมากขึ้น 

 2.   ควรศึกษาเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การระหว่าง

บุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการท างานคล้ายคลึงกัน   เพ่ือน ามาเปรียบเทียบให้เหน็ถึงปัญหา
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คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การของในแต่ละส่วนงาน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การให้ครอบคลุมมากขึ้น 
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