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บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า ไดแ้ก่ 
ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นองคก์รความปรารถนา
อย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งมากในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน  ดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 350 คน เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 99  คน คิดเป็นร้อยละ 831  มีอายุ  0 –  9 ปีจ านวน 
9 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 17  มีสถานภาพสมรส จ านวน 939 คน คิดเป็นร้อยละ 68199 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 9 8 คน คิดเป็นร้อยละ 69199 เป็นขา้ราชการ จ านวน 976 คน คิดเป็นร้อยละ 78186 
ปฏิบติังานมาแลว้ 5 –  0 ปี จ านวน     คน คิดเป็นร้อยละ 39157 มีรายไดต่้อเดือน 90,001 – 30,000 บาท 
จ านวน  63 คน คิดเป็นร้อยละ  6157 เป็นบุคลากรส านกัน าร่อง จ านวน    คน คิดเป็นร้อยละ   17   
 ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจ้าท่าโดยรวมอยู่ใน      
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร  
ค าส าคัญ: ความผกูพนั, องคก์ร, บุคลากร 
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ABSTRACT 
The objective is to study the organizational commitment of central personnel, Marine 

Department. The factors of research include Strong confidence and Acceptance of the goals and values 
of On the organizational side, A strong desire to maintain organizational membership. The willingness 
to put a lot of effort into doing the job for the benefit of the organization. Work progress in relation to 
supervisors in relations with colleagues classified by personal factors. 

The samples used in this research amount of 350 peoples. The questionnaire was instrument of 
this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were 
percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation.  

The results of the research found that  ) The survey respondents consisted of 350 people, 
mostly 99  females, representing 831  % Most were aged  0- 9 years, 9 6 people thought. was 
6 17 %, Most of them had 939 marital status, accounting for 68199%, Most of them had a bachelor's 
degree, 9 8 people accounted for 69199%, Most of them were civil servants of 976 people, representing 
78186%, Most of them have worked for 5 -  0 years,     people, representing 39157%, Most of them 
have monthly income of 90,00  - 30,000 baht,  63 people, representing  6157%, Most of them are pilot 
office personnel of    people, accounting for   17 %1 

Organizational commitment of central personnel The Marine Department as a whole is at a 
high level. When considering each aspect, it was found that the aspect at the highest level was 
relationship with supervisors. Relationships with colleagues and strong confidence and acceptance of 
organizational goals and values. 

 

Keyword: commitment, organizational, personnel 
 

บทน า 
 การพฒันาองคก์รใหเ้จริญเติบโตเพ่ือกา้วไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ผูบ้ริหารจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาบุคลากรใหเ้กิดความรัก ความผกูพนั รู้จกัการท างานเป็นทีม สร้างความสามคัคีให้
เกิดข้ึนในองค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร (Organizational Commitment) ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วย
ธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่าใหค้งอยูใ่นองคก์ร   
 การบริหารงานบุคคล เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนบุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน เช่น การเล่ือนระดบัให้ด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล           
สร้างกลไกการคดัเลือกใหส้ามารถวดัผลได ้โดยใหค้ านึงถึงประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลเป็นส าคญั , จดัท า
เสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงาน (Career Path) เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจใหบุ้คลากร 
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 จากการด าเนินงานดา้นการพฒันาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมเจา้ท่าถือว่า 
ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากประสบปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการหลาย ๆ ด้าน           
ผูวิ้จยัจึงตระหนกัถึงความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์ร และเป็นท่ีน่าสนใจมากว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า เพ่ือน าผลการศึกษาคน้ควา้ไปใชเ้ป็นแนวทาง   
ในการวางแผน ปรับปรุงการบริหารบุคลากรอนัจะท าให้บุคลากรคงอยู่ในองค์กรและท างานดว้ยความ
ร่วมมืออยา่งเตม็ใจ และน าไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ทั้งต่อบุคลากรและกรมเจา้ท่าในอนาคตต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาหวัขอ้วิจยั ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า ประกอบไปดว้ย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาเ ร่ือง ความผูกพันต่อองค์กร                

ของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี 
 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัรายได ้หน่วยงานท่ีสงักดั 
91 ความผูกพนัต่อองค์กร ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมของ, ดา้นองค์กรความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร,  
ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ,                  
ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน, ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า จ านวน  ,396 คน 

ประกอบดว้ยขา้ราชการ 7 9 คน ลกูจา้งประจ า  83 คน พนกังานราชการ  9  คน (ที่มา : ขอ้มลูจาก 
 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี   มกราคม 9565) 

ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษาวจัิย 
ระยะเวลาในการท าการศึกษา คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ1ศ1 9565  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
  1 ท าใหท้ราบถึงความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า  

91 เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงการบริหารบุคลากรเป็นประโยชนใ์นการ      
น ามาพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง          
กรมเจา้ท่า 



4 
 
 

31 ท าให้บุคลากรคงอยู่ในองค์กรและท างานดว้ยความร่วมมืออย่างเต็มใจและน าไปสู่ความ
เจริญกา้วหนา้ทั้งต่อบุคลากรและกรมเจา้ท่าในอนาคตต่อไป 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ืองความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า ผูวิ้จยัได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 
     ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 

 
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
พอร์ตเตอร์ และคณะ (Porter and Other,  97 , อา้งถึงใน สรยา  มหากณานนท,์ 955 , น199)    
ให้ความหมายของความผูกพนัว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง

สมาชิกต่อองคก์ร ซ่ึงบ่งช้ีออกมาในรูปแบบดงัน้ี 
 1 สมาชิกมีทศันคติท่ีกลมกลืน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์ร 
91 สมาชิกมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์รอยา่งเตม็ท่ี 
31 สมาชิกมีความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รนั้นต่อไป 

 Steers ( 997, อา้งอิงใน มณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง, 95  , น1   ) ไดก้ล่าวว่า ความผกูพนัขององคก์ร
คือ ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงกบัองค์กร เต็มใจและพร้อมท่ีจะทุ่มเทกายใจปฏิบติังานเพ่ือองค์กร   
มีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในองคก์ร 
 

ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดบัการศึกษา  

5. ระดบัต าแหน่ง  

6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  

7. ระดบัรายได ้

8. หน่วยงานท่ีสงักดั 

ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า  

1. ความเ ช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

2. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง

ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร  

3. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากใน

การปฏิบติังานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

4. ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 

5. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
6. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
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 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
 นางสาวสุพตัรา  พลพนัธ์ (9556, น1 3 ) กล่าวว่า ปัจจยัลกัษณะของงานมีผลต่อความผูกพนั      
ต่อองคก์ร ดงัน้ี 

 1 ความกา้วหนา้ในการท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รเน่ืองจากสมาชิกทุกคน
ต่างมีความตอ้งการโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในการท างาน  

91 การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการองค์กร การสร้างความรู้สึกให้สมาชิกในองค์กรรู้สึกว่า 
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

31 ความน่าเช่ือถือและความมัน่คงในการท างาน  
ข้อมูลกรมเจ้าท่า 
กรมเจา้ท่า มีภารกิจเก่ียวกบัการก ากบัดูแล การส่งเสริม การพฒันาระบบการขนส่งทางน ้ าและ

การพาณิชยนาวี ใหมี้การเช่ือมต่อกบัระบการขนส่งอ่ืน ๆ ทั้งการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ ท่าเรือ อู่เรือ 
กองเรือไทยและกิจการเก่ียวเน่ือง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย 
ตลอดจนการสนบัสนุนภาคการส่งออกใหมี้ความเขม้แขง็ 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
นายนิรันดร์  ไชยชมภู (9557) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรในทศันะของขา้ราชการกรม

ราชทณัฑ ์จ านวน 939 คน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 5 13 มีระดบัการรับรู้ถึง
ลกัษณะงานท่ีแสดงถึงความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูงและมีพฤติกรรมความผกูพนัต่อองคก์รในระดบั
มาก แต่มีทศันะต่อแนวทางในการเสริมสร้างความผกูพนัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

นางสาวกนิษฐา นาคแดง (9557) การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
กรณีศึกษา บริษทั ถนอมวงศ์บริการ จ ากดั” ผลการวิจยั สรุปไดด้งัน้ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองค์การ สามารถร่วมกนัท านายความผูกพนัต่อองค์การได ้ร้อยละ  8 ความผูกพนัต่อองค์การ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  196 และเม่ือพิจารณาตวัแปรความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานเป็นรายดา้นพบว่า ตวัแปรทุกตวัมีระดบัคะแนนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยตวัแปรดา้นความเต็ม
ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชนต่์อองคก์าร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี  199 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือตวัแปรดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่  197 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และตวัแปรดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความ
เป็นสมาชิกภาพขององคก์าร มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  19  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

นางสาวนิตยา บา้นโก๋ (9558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร
ภาครัฐศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด   8 คน ซ่ึงเป็นบุคลากรทั้งหมดของศูนยฝึ์ก
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พาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ (t-test) และ F-test โดยด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

นางสาวรัญชิดา พานิชอัตรา (9563) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร        
ของนกัรังสีเทคนิคในโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัสูง ซ่ึงมากท่ีสุดคือ ดา้นความ
เช่ือมัน่ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งมากเพ่ือองคก์ร และ ดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์รซ่ึงสามารถ
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี Y = 01397 + (01 59) ความส าคญัของงาน + (01 85) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญั
กบัองคก์ร + (01986) ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพ่ึงได ้+ (01909) ทศันคติต่อกลุ่มขององคก์ร 

เสาวลกัษณ์ พงษจี์น (956 ) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการหน่วยนาวิกโยธิน 
กองทพัเรือ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขา้ราชการหน่วยนาวิกโยธิน กองทพัเรือ ท่ีมีอายุ ระดับ 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัรายได ้ต่างกนั ท าใหค้วามผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการหน่วย
นาวิกโยธิน กองทพัเรือโดยภาพรวมต่างกนั ส่วนขา้ราชการท่ีมีเพศ สถานภาพ และระดบัต าแหน่งงาน     
ท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รโดยภาพรวมไม่ต่างกนั  

ญาณิศาณ์ ถ่ินเดิม (956 ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของบุคลากรกรม
สรรพสามิตผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัจูงใจมีผลต่อความผูกพนัในองคก์รของบุคลากรกรม
สรรพสามิต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0105 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ (R²) เท่ากบั 
01 98 แสดงว่าตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัจูงใจมีผลต่อตวัแปรตาม คือ ความผูกพนัในองค์กรของบุคลากร
กรมสรรพสามิตไดร้้อยละ  918 และเม่ือพิจารณาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของบุคลากร
กรมสรรพสามิตเป็นรายดา้น พบว่ามี 3 ดา้น คือ ความมัน่คงในงาน ความรับผิดชอบ และการยอมรับ    
นบัถือท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต 

 

วธีิการวจัิย 
 ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ทฤษฎีและกรอบแนวคิด          
เป็นแนวทางในการด าเนินการและใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มลู 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรส่วนกลาง กรมเจ้าท่าจ านวน  ,396 คน 
ประกอบดว้ยขา้ราชการ 7 9 คน ลกูจา้งประจ า  83 คน พนกังานราชการ  9  คน (ที่มา : ขอ้มูลจากระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี   มกราคม 9565) 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีทราบขนาดของประชากรผูวิ้จยัจึงค านวณขนาด
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความ
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เช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 3 019 คน 
จึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 350 คน จากประชากรทั้งหมด  ,396 คนโดยใชว้ิธี
แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 9 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี   เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล เป็นค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นปลายปิด โดย
ให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว (Check list) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระดบั
ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัรายได ้และหน่วยงานท่ีสงักดั มีจ านวน 8 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 9 เป็นค าถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า ซ่ึงเป็น
ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แต่ละค าถามมีระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก =  , ปานกลาง = 3, นอ้ย = 9, นอ้ยท่ีสุด =   
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

สร้างแบบสอบถาม ของความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่าและตรวจสอบ
เน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน 
พิจารณา-ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกต้องของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชัดเจนและการ       
ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี  

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
 1 ขอ้คาถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0150 –  100 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
91 ขอ้คาถามท่ีมีคะแนน IOC ต่ากวา่ 0150 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้แจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากร
ส่วนกลาง กรมเจา้ท่า โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์โดยใช้ Google Form และ
รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มลูครบถว้นแลว้เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป      
ทางคอมพิวเตอร์  
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท างคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นก ารวิเคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ 
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 1 ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
91 ค่าเฉล่ีย (X  )  
31 ค ่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร

ส่วนกลาง กรมเจา้ท่า 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี   ปัจจยัส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 99  คน คิดเป็นร้อยละ 831   และเป็นเพศชาย จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ  6186 ส่วนใหญ่มีอายุ  0 –  9 ปี จ านวน 9 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 17  รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 30 – 39 ปี จ านวน  99 คน   คิดเป็นร้อยละ 36186 , อายุมากกว่า  9 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 0186, และอาย ุ90 – 99 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0157 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 939 คน คิดเป็นร้อยละ 68199 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน  09 คน คิดเป็นร้อยละ 3 1   
และสถานภาพหย่า / หมา้ย มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0157 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 9 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 69199 รองลงมาคือ ระดบัอนุปริญญา / ปวส1 จ านวน 73 คน   
คิดเป็น  ร้อยละ 90186 และระดบั   สูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ  6185 ตามล าดบั     
ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ จ านวน 976 คน คิดเป็นร้อยละ 78186 รองลงมาคือ พนักงานราชการ จ านวน       
79 คน คิดเป็นร้อยละ 90157 และเป็นลูกจ้างประจ า มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0157 ตามล าดับ           
ส่วนใหญ่เป็นปฏิบติังานมาแลว้ 5 –  0 ปี จ านวน     คน คิดเป็นร้อยละ 39157 รองลงมาปฏิบติังาน
มาแลว้    –  5 ปี จ านวน  0  คน คิดเป็นร้อยละ 9917 , ปฏิบติังานตั้งแต่  6 ปีข้ึนไป จ านวน 70 คน คิด
เป็น      ร้อยละ 90100 และปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ  7179 ตามล าดบั ส่วนใหญ่
มีรายไดต่้อเดือน 90,001 – 30,000 บาท จ านวน  63 คน คิดเป็นร้อยละ  6157 รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือน      
 0,001 – 90,000 บาท จ านวน   9 คน คิดเป็นร้อยละ 3 100 และรายไดต้ั้งแต่ 30,00  บาทข้ึนไป จ านวน  
68 คน คิดเป็นร้อยละ  91 3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรส านักน าร่อง จ านวน    คน คิดเป็น           
ร้อยละ   17  รองลงมาคือส านกังานเลขานุการกรมและส านกังานพฒันาบ ารุงรักษาทางน ้า จ านวน  0 คน 
คิดเป็นร้อยละ   1 3, บุคลากรกองคลงัจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ   1  , บุคลากรส านกัมาตรฐาน
ทะเบียนเรือ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  0186, บุคลากรส านกัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 91  , บุคลากรกองส่งเสริมพาณิชยนาวี จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 8186, 
บุคลากรกองวิศวกรรมและกองส ารวจและแผนท่ี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 8198 , บุคลากรส านัก
มาตรฐานเรือ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 71  , บุคลากรกลุ่มงานพฒันาระบบบริหาร จ านวน 3 คน      
คิดเป็นร้อยละ 0186, บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักกฎหมาย และ กองก ากับพาณิชยนาวี          
จ านวนละ   คน คิดเป็นร้อยละ 0199 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 9 ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า 
ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร

ส่วนกลาง กรมเจา้ท่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด     
คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรง
กลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความกา้วหนา้    
ในการท างาน ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน ์            
ขององคก์รและดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร    
 

สรุปผลการวจัิย 
 สถานภาพส่วนบุคคล    
 การศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า ผูต้อบแบบสอบถาม     
จ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 99  คน คิดเป็นร้อยละ 831   มีอายุ  0 –  9 ปี จ านวน 9 6 คน     
คิดเป็นร้อยละ 6 17  มีสถานภาพสมรส จ านวน 939 คน คิดเป็นร้อยละ 68199 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 9 8 คน คิดเป็นร้อยละ 69199 เป็นขา้ราชการ จ านวน 976 คน คิดเป็นร้อยละ 78186 ปฏิบติังาน
มาแลว้ 5 –  0 ปี จ านวน     คน คิดเป็นร้อยละ 39157 มีรายไดต่้อเดือน   90,001 – 30,000 บาท จ านวน  
 63 คน  คิดเป็นร้อยละ  6157 เป็นบุคลากรส านกัน าร่อง จ านวน    คน คิดเป็นร้อยละ   17   
 ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจ้าท่า 
        ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา      
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงานและดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร  
 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา             
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก  คือ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามอยา่งมากในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์ขององคก์รและดา้นความปรารถนาอย่างแรง
กลา้ท่ีด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
ขอ้ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีผูบ้ริหารมอบหมายถึงแมว้่างานนั้นจะนอกเหนือจากงานในหนา้ท่ี
รับผิดชอบ และความตั้งใจอย่างมากท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายเป้าหมายของทางหน่วยงาน ตามท่ีหน่วยงาน
ตั้งไว ้และขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ความรู้สึกว่าท่านปฏิบติังานท่ีหน่วยงานแห่งน้ีแลว้มีความสุขความ
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สบายใจเหมาะสมท่ีจะเขา้ท างานเป็นอย่างยิ่งและมกัจะเล่าเร่ืองท่ีดีให้เพ่ือนหน่วยงานอ่ืนฟังเสมอ หากมี
ใครต าหนิหรือวิจารณ์หน่วยงานของท่าน ท่านมกัจะหาขอ้อา้งขอ้แกต้วัหรือช้ีแจงแทนทนัที และท่าน
ยอมรับและปฏิบัติตามค่านิยมหรือวฒันธรรมการท างานของหน่วยงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย      
นางสาวนิตยา บา้นโก๋ (9558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐศูนยฝึ์ก
พาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย               
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ (t-test) และ F-test โดยดา้นความเช่ือมัน่อย่าง
แรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ดา้นความปรารถนาอย่าง
แรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

2. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีด่ ารงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านคิดว่า

ท่านคงไม่ไดรั้บประโยชนม์ากนกัในการท่ีจะอยูใ่นหน่วยงานแห่งน้ีต่อไป ตามล าดบั และขอ้ท่ีอยู่ในระดบั
มาก คือ ขอ้ท่านมีความยินดีและยินยอมพร้อมท่ีจะให้ผูบ้ริหารหน่วยงานเปล่ียนท่านไปปฏิบติังานใน
หน้าท่ีอ่ืน, ท่านมีความคิดว่าจะปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในหน่วยงานน้ีตลอดไปโดยไม่คิดลาออกหรือยา้ยไป
หน่วยงานอ่ืน, สาเหตุส าคัญประการหน่ึง ท่ีท่านไม่คิดยา้ยหน่วยงานถึงแม้ว่าจะมีทางเลือกท่ีดีกว่า            
เป็นเพราะท่านมีความรู้สึกผูกพนักบัหน่วยงานแห่งน้ี และในบางคร้ังท่ีท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายกบังานใน
หน่วยงานแต่เม่ือไต่ตรองดูแลว้ท่านยงัมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความผูกพนักับหน่วยงานน้ีอยู่ จึงเป็น
บุคลากรอยู่ท่ีน่ีต่อไป ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั นางสาวกนิษฐา นาคแดง (9557) การศึกษาวิจยัเร่ือง 
“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั” ผลการวิจยั สรุปได้
ดงัน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร          
ประกอบไปดว้ยภาวะผูน้ าวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะงาน ค่าตอบแทนโดยรวมคุณภาพชีวิต ความมัน่คง
ในงาน/โอกาสท่ีไดรั้บ และความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร สามารถร่วมกนัท านาย
ความผกูพนัต่อองคก์ารได ้ร้อยละ  8 ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
 196 และเม่ือพิจารณาตวัแปรความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานเป็นรายดา้นพบว่า ตวัแปรทุกตวัมีระดบั
คะแนนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยตวัแปรดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์
ต่อองค์การ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี  199 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือตัวแปรด้านความเช่ือมั่น          
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  197 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
ตวัแปรดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
 19  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์    
ขององค์กร 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ขอ้เม่ือท่าน      
มีแนวความคิดท่ีดี  ๆ หรือใหม่ ๆ ท่ีจะท าให้หน่วยงานของท่านได้พัฒนาข้ึนหรือเป็นประโยชน ์                  
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ต่อหน่วยงานแลว้ ท่านจะน าแนวความคิดนั้นเสนอต่อผูบ้ริหารหน่วยงานทนัที, ท่านมีความเต็มใจและ  
ยินดีท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้หน่วยงานท่ีท่านทางานอยู่ประสบความส าเร็จ             
ในทุก ๆ ดา้น และท่านมีความเตม็ใจและยินดีท่ีจะทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจใหก้บังานในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งในเวลาราชการและวนัหยุดราชการแมน้ว่าท่านจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใดๆ และขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก 
คือ ขอ้ท่านมีความพยายามท างานท่ีทา้ทายและสร้างช่ือเสียงใหก้บัหน่วยงานเสมอเม่ือท่านมีโอกาส และ
ท่านช่วยประหยดัน ้ า ไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายให้กบัหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั             
นางสาวรัญชิดา พานิชอัตรา (9563) ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
นักรังสีเทคนิคในโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง ซ่ึงมากท่ีสุดคือ ด้านความ
เช่ือมัน่ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งมากเพ่ือองคก์ร และ ดา้นความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์รซ่ึงสามารถ
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี Y = 01397 + (01 59) ความส าคญัของงาน + (01 85) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญั
กบัองคก์ร + (01986) ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพ่ึงได ้+ (01909) ทศันคติต่อกลุ่มขององคก์ร 

4. ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ                    

ขอ้หน่วยงานของท่านสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาและขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก  คือ ขอ้ท่านมี
โอกาสไดรั้บการสนบัสนุนให้พฒันาความรู้ความสามารถและเพ่ิมทกัษะในการท างาน,  ท่านไดรั้บการ
ส่งเสริมศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี, หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมี
มาตรฐาน น่าเช่ือถือและมีความเป็นธรรม และหน่วยงานของท่านซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีท าให้ท่านได้
กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั นายนิรันดร์  ไชยชมภู (9557) ศึกษาเร่ือง 
ความผกูพนัต่อองคก์รในทศันะของขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์วิทยานิพนธ์เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รใน
ทศันะของขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 5 13 มีระดบั
การรับรู้ถึงลกัษณะงานท่ีแสดงถึงความผูกพนัต่อองค์กรในระดับสูงและมีพฤติกรรมความผูกพนัต่อ
องคก์รในระดบัมาก แต่มีทศันะต่อแนวทางใน การเสริมสร้างความผกูพนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ                 
ขอ้ผูบ้งัคบับญัชามีความห่วงใยและใส่ใจความเป็นอยู่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เม่ือมีปัญหา และท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา และขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ขอ้ผูบ้งัคบับญัชา
ใหก้ารสนบัสนุนและใหค้ าแนะน าในการท างานเป็นอย่างดี, ท่านคิดว่าผูบ้งัคบับญัชาของท่านมอบหมาย
งานใหรั้บผิดชอบอยา่งเสมอภาค และท่านคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี                
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั เสาวลกัษณ์ พงษจี์น (956 ) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการ
หน่วย นาวิกโยธิน กองทพัเรือ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขา้ราชการหน่วยนาวิกโยธิน กองทพัเรือ   
ท่ีมีอายุ ระดบั ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัรายได ้ต่างกนั ท าให้ความผูกพนัต่อองค์กรของ
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ขา้ราชการหน่วยนาวิกโยธิน กองทพัเรือโดยภาพรวมต่างกนั ส่วนขา้ราชการท่ีมีเพศ สถานภาพ และระดบั
ต าแหน่งงานท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมไม่ต่างกัน นอกจากน้ีปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบติังาน  

6. ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่านมีความสุขในการปฏิบติังาน
ร่วมกบัผูร่้วมงาน และมีความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่แบ่งแยกกลุ่ม และขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก 
คือ  ขอ้เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกนัสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได,้ ท่านไดรั้บการช่วยเหลือ
จากเพ่ือนร่วมงานทั้ งในเวลางานและตอนเลิกงานและท่านมีความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ญาณิศาณ์ ถ่ินเดิม (956 ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของ
บุคลากรกรมสรรพสามิตผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัจูงใจมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของ
บุคลากรกรมสรรพสามิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0105 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ 
(R²) เท่ากบั 01 98 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัจูงใจมีผลต่อตวัแปรตาม คือ ความผกูพนัในองคก์รของ
บุคลากรกรมสรรพสามิตไดร้้อยละ  918 และเม่ือพิจารณาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของ
บุคลากรกรมสรรพสามิตเป็น   รายดา้น พบว่ามี 3 ดา้น คือ ความมัน่คงในงาน ความรับผิดชอบ และการ
ยอมรับนบัถือ  ท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจา้ท่า สามารถสรุป

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
1. ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  ส่ิงท่ีตอ้ง

ปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานให้อยู่ในกฎ ระเบียบฯ และผูบ้ริหารควรสร้างความผูกพนั       
โดยการเสริมแรงและใหร้างวลักบัพฤติกรรมท่ีดีเพ่ือใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุขสบายใจ และ
คอยสนบัสนุนช้ีทางใหแ้ก่บุคลากรเดินไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งดว้ย 

2. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ด ารงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร  ส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารควรท่ีจะสร้างขวญัและก าลงัใจไม่ว่าจะเป็นส่ิงของหรือค าชมเชยเม่ือบุคลากร
ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดีและท าใหบุ้คลากรรู้สึกถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือไดม้าปฏิบติังานในหน่วยงาน, 
บุคลากรอาจมีความรู้สึกเบ่ือหน่ายกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไปบางคร้ังและบางคร้ังผูบ้งัคบับญัชาอาจให้
ท่านเปล่ียนสายอ่ืนไปปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนบุคลากรควรท่ีจะยินดีและยินยอมเพราะจะท าให้บุคลากรได้มี
ประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

3. ด้านความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์กร
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บุคลากรควรมีความเต็มใจและยินดีท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จในทุก ๆ ดา้น, แต่ผูบ้ริหารควรท่ีจะมีค่าตอบแทนเพ่ือเป็นก าลงัใจให้กบั
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บุคลากรดว้ยและผูบ้ริหารควรท่ีจะรับฟังความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ ๆ ของบุคลากรเพ่ือท่ีจะไดน้ าไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน ์  ต่อหน่วยงานไดต่้อไป 

4. ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ หน่วยงานควรส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน, หน่วยงานควรท่ีจะ
สร้างความก้าวหน้าในการท างานให้บุคลากรอย่างต่อเน่ืองและควรส่งเสริมในด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ และหน่วยงานควรท่ีจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐาน น่าเช่ือถือ และมีความเป็น
ธรรมควรท่ีจะดูผลงานในการปฏิบติังาน 

5. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้งัคบับญัชาควรท่ีจะมีความ
ห่วงใยและใส่ใจความเป็นอยู่ของผูใ้ต้บังคับบัญชา, บุคลากรควรจัดกิจกรรม เช่น การแลกของขวญั          
ในวนัข้ึนปีใหม่, ศึกษาดูงาน และท่องเท่ียวประจ าปี เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูบ้งัคบับญัชาควรใหก้ารสนบัสนุนและใหค้ าแนะน าในการท างานแก่บุคลากรเพ่ือท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งบุคลากรและผูบ้งัคบับญัชาได ้

6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ หน่วยงานควรจดักิจกรรม เช่น 
การศึกษาดูงานต่างจงัหวดั และท่องเท่ียวประจ าปีท่ีเน้นการสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน ย่อมส่งผลให้เรามีช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการท างานแต่ละวนัเพ่ิมข้ึน, บุคลากรควรมีความ
สามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่แบ่งแยกกลุ่มกนัซ่ึงในการปฏิบติังานในปัจจุบนัจะตอ้งอาศยัการท างาน
เป็นทีมและควรใหค้วามช่วยเหลือเป็นก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรของ 

กรมเจา้ท่าท่ีปฏิบติังานในส่วนบริหารราชการส่วนกลางเท่านั้นไม่ไดค้รอบคลุมไปถึงบุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ในส่วนภูมิภาค จึงไม่ทราบถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม ซ่ึงการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท่ีจะเปล่ียน
กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาใหข้ยายออกไปสู่กลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบติังานในส่วนภูมิภาค เพ่ือใหท้ราบถึงระดบั
ความผกูพนัของบุคลากรของกรมเจา้ท่าอยา่งหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

91 การวิจยัคร้ังต่อไปควรเพ่ิมตวัแปรตน้ในมิติอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัดา้นลกัษณะองค์กร,ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจในการปฏิบติังานหรือปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพ่ือครอบคลุมในปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องคก์รมากข้ึน 
 

เอกสารอ้างองิ 
กนิษฐา  นาคแดง1 (9557)1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา  

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ ากัด 1  กรุงเทพมหานคร1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1 สืบค้น                     
 6 มกราคม 9565 จาก https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/ 
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ญาณิศาณ์ ถ่ินเดิม1 (9569)1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบคุลากรกรม 
สรรพสามิต.กรุงเทพมหานคร1 มหาวิทยาลยัรามค าแหง1 สืบคน้ 6 มกราคม 9565                    
จาก https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/ismmm/ismmm.php?id=24 

ณรงค ์แยม้ช่ืน1 “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร : ศึกษากรณีพนักงาน 
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร1” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,        
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 95 61 

นิตยา  บา้นโก๋1 (9558)1 ปัจจัยท่ีมีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของบคุลากรภาครัฐศูนย์ฝึก      
พาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม. กรุงเทพมหานคร1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์1   
สืบคน้  6 มกราคม 9565 จาก https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/ 

นิรันดร์  ไชยชมภู1 (9557)1 ความผูกพันต่อองค์กรในทัศนะของข้าราชการกรมราชทัณฑ์  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต)1 กรุงเทพมหานคร1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์1                 
สืบคน้  6 มกราคม 9565 จาก https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/ 

พอร์ตเตอร์ และคณะ (Porter and Other, 1974, อา้งถึงใน สรยา มหากณานนท,์ 955 , น199)               

ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร. กรุงเทพมหานคร  สืบคน้  7 มกราคม 9565        

จากhttps://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI= 01   57/PNRU.the.90081 07 
สุพตัรา  พลพนัธ์1 (9556)1 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานราชการกรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต)1 กรุงเทพมหานคร1 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์1 สืบคน้  6 มกราคม 9565 จาก https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/ 

เสาวลกัษณ์ พงษจี์น1 (9569)1 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการหน่วยนาวิกโยธิน 
กองทัพเรือ1 กรุงเทพมหานคร1 มหาวิทยาลยัรามค าแหง1 สืบคน้  6 มกราคม 9565                    
จาก https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/ismmm/ismmm.php?id=24 

Marine Department Admin. (9557)1 อ  านาจหนา้ท่ีและภารกิจ1 สืบคน้  7 มกราคม 9565, 
จาก https://md.go.th/authority-and-mission/ 

Steers ( 997, อา้งอิงใน มณีรัตน ์ไพรรุ่งเรือง, 95  , น1   ) ความหมายของความผูกพันขององค์กร.  

กรุงเทพมหานคร1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สืบคน้  6 มกราคม 9565                  

จาก https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/8 056 
 


