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 บทคัดยอ  

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน 

กองทัพเรือ  2) เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของขาราชการหนวยนาวิกโยธินกองทัพเรือจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน 

กองทัพเรือ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้คือ ขาราชการหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จํานวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One–way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD และสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขาราชการหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่มีอายุ ระดับ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน และระดับรายได ตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือโดย

ภาพรวมตางกัน สวนขาราชการที่มีเพศ สถานภาพ และระดับตําแหนงงาน  ทําใหเกิดความผูกพันตอองคกรโดย



ภาพรวมไมตางกัน นอกจากนี้ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง 8 ดาน ประกอบดวย ดานการไดรับความสําเร็จ ดาน

ความกาวหนา ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบตองาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และดานนโยบายและการบริหารองคกร ในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการหนวยนาวิกโยธนิ กองทัพเรือ 

คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคกร; ขาราชการหนวยนาวิกโยธิน 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study The Organizational Commitment of Military 

Officers in Royal Thai Marine Corps, 2) to study The Organizational Commitment of Military Officers 

in Royal Thai Marine Corps classified by personal factors, 3) to study organizational factors affecting 

Organizational Commitment of Military Officers in Royal Thai  Marine Corps. 

 The sample group used in this research are central personnel at the Court of Justice was 

400 people by using questionnaires as a tool for data collection and use statistics to analyze data 

such as frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 

Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant 

differences testing a pair of variables by LSD was used to test hypotheses for each pair in order to 

see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

 The results of hypothesis testing showed that central personnel at the Court of Justice 

with different age, education, job position and monthly income causing the overall work 

motivation to be different. As for personnel with different gender and working years/experiences 

causing the overall work motivation is not different. Besides, organizational factors is 4 factors on 

policy and administration, personnel relations, working environment, salary and benefits affecting 

to Organizational Commitment of Military Officers in Royal Thai  Marine Corps 

บทนํา 

การปฏิบัติงานของแตละองคกรในทุกวันนี้เราปฏิเสธไมไดวาทรัพยากรบุคคลเปน ทรัพยากรที่มีคาที่สุดของ

องคกร บุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและ สรางความไดเปรียบทางการแขงขันองคกรจะ

สามารถบรรลุเปาหมาย ทุกวันนี้องคกรสวนใหญมักจะพูดถึงเร่ืองวาจะทําอยางไรใหพนักงานเกิดความรูสึก ผูกพันกับ

องคกรและรูสึกถึงความผูกพันกับการทํางานของตนเองมากกวานี้ เนื่องจากมีขอพิสูจนและ ผลการวิจัยจากบริษัทที่

ปรึกษาหลายแหงที่ระบุไวอยางชัดเจนวาถาพนักงานในองคกรเกิดความรูสึก ผูกพัน (Engagement) ตอองคกรก็จะ

สงผลตอผลงานที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง ในทางตรงกันขาม ถาพนักงานรูสึกแยและขาดความรูสึกผูกพันกับองคกรและงาน

ที่ทําผลก็คือผลงานจะแยลงเร่ือยๆซึ่งก็ จะสงผลตอผลงานขององคกรอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุผลดังกลาว 

ผูบริหารในหลายองคกรตางก็ใหความสําคัญกับเร่ืองของการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคกรมากข้ึนกวาใน

อดีตอยางมาก 



หนวยงานบัญชาการนาวิกโยธิน นับเปนหนวยงานหลักหนวยหนึ่งของกองทัพเรือ ซึ่งมีราชการทหารปฏิบัติ

หนาที่อยูเปนจํานวนมากดังนั้น ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธินไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหกับกอง

ฝายอํานวยการและหนวยข้ึนตรงของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ 2556 ใหรับรอง

และสอดคลองกับนโยบายกองทัพเรือ พ.ศ 2556  กองทัพเรือ พ.ศ 2551 ถึง 2565 และแนวทางการปฏิบัติงานของ

อดีตผูบัญชาการหนวยนาวิกโยธินทานที่ผานมารวมทั้งสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง และดาน เศรษฐกิจ ที่เปนอยู

ในปจจุบันประกอบกับหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  

จากการศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เก่ียวของตางๆ ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่ศึกษากระบวนการในการพัฒนา

คุณภาพทรัพยากรมนุษยทั้งรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะ การประกอบอาชีพและมี ความมั่นคงในการ

ดํารงชีวิตโดยใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความ เขมแข็งในทุกระดับ 

ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของ ขาราชการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 

2.  เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จําแนกตาม ปจจัยสวน

บุคคล  

3.เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอความผูกพันตอขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

ขอบเขตดานประชากร 

 ในการศึกษาวิจัยตอความผูกพันตอองคการของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ขาราชการหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 400 

คน (ที่มา:หนวยนาวิกโยธิน) 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1.1.1. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน ระดับรายได 

1.1.2. สวนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แบงออกเปน ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปดวย ดาน

การไดรับความสําเร็จ ดานความกาวหนา ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบตองาน และปจจัยคํ้า

จุน ประกอบไปดวย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดาน

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหารองคกร 

ตัวแปรตาม (Dependent variable) ความผูกพันตอองคการของขาราช หนวยนาวิกโยธิน 

กองทัพเรือ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 1. เพื่อทราบถึงความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 

 2. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 



 3. ผลที่ไดรับจากการศึกษาที่ไดในคร้ังนี้นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาความผูกพันตอ

องคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 

 พัชรินทร คีรีเมฆ  (2560)  กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอความอยูรอดและเติบโตของ

องคการ องคการใดที่บุคลากรมีความผูกพันตอองคกรสงผลใหองคการบรรลุเปาหมายไดจากการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางองคการและสมาชิกในองคการ  

 เปรมจิตร คลายเพ็ชร (2548) สรุปไววาความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ

องคการที่เปนผลจากการแลกเปลี่ยนจากการทํางานในองคการเปนการแสดงออกทั้งในดานความรูสึกผูกพันยึดมั่นไม

อยากออกจากองคการไป 

 สามารถสรุปไดวา ความผูกพันตอองคกร เปนสิ่งที่แสดงออกถึงสัมพันธภาพระหวางบุคลากรกับองคกรถา

บุคลากรที่มีความผูกพันกับองคกรมากเทาใดก็จะมีความมุงมั่นทุมเทเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการ

ทํางาน  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ดานที่1 การไดรับความสําเร็จในงาน  

 ภูริชญา มัชฌิมานนท (2552, หนา 35) ไดใหความหมายวา ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การ

ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองวาอยูในเกณฑที่นาพึงพอใจและมีประสิทธิผลตรง ตาม เปาหมาย หรือเกณฑที่

กําหนดไว 

 อภิวัฒน จันกัน (2555, หนา 23-25) ไดใหความหมายวา ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรู

ของบุคคลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของตนเองวาพึงพอใจ และบรรลุวัตถุประสงค 

 จากการศึกษาการไดรับความสําเร็จใน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดโดยรวมของการไดรับความสําเร็จใน

งานไดวา การที่บุคคลสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุเปาหมาย ทันตามกําหนด มี

ความสามารถในการแกปญหาตางๆ รูจักปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนไดสําเร็จ 

ดานที่2 ดานความกาวหนา 

 นฤมล นิราทร (2557, น. 2, อางถึงใน สิริวัชร รักธรรม, 2560, น. 10) กลาววา ความกาวหนาในอาชีพงาน 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอบแทนทั้ง ทางดานจิตวิทยา หรือผลตอบแทนที่

เก่ียวของโดยตรง ที่กอใหเกิดความกาวหนาในงาน การเลื่อนตําแหนง หรือเงินเดือน 

 ณัฐชัย นิ่มนวล (2554, น. 24-25) ไดกลาววา การใหความสนใจตองานที่ผูปฏิบัติงาน ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะ

มีผลตอการดํารงไวและการเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะใหมๆ  

 จากการศึกษาความสําเร็จในงาน วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมไดของความสําเร็จในงาน ไดวาในการ

ทํางาน ผูปฏิบัติงานมุงหวังที่จะไดรับความกาวหนาและความมั่นคงใน ตําแหนงหนาที่การงาน มีความมั่นคงในอาชีพ



และรายไดในอนาคต บุคคลมีชีวิตในการทํางานที่ดีอันมี ผลตอการสรางความเจริญกาวหนา จะมีสวนเอ้ืออํานวยให

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

ดานที่3 ดานลักษณะงาน 

 ชาริณีจันทรแสงศรี (2556) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานวา การที่ผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะ

ดีหรือไมนั้น ผูปฏิบัติงานจะตอง ไดรับการตอบสนองความตองการทั้งภายในและภายนอก 

 จากการศึกษาลักษณะงาน  วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมไดของลักษณะงาน ไดวา ลักษณะของงาน

ที่เปนแบบแผนประจําเปนงานที่สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทาทายตอความรูความสามารถ บุคลากรมีความ

ตั้งใจสนใจปฏิบัติงานจนบรรลุความสําเร็จ 

ดานที่ 4 ดานความรับผิดชอบตองาน 

 กองการวิจัยทางการศึกษา (กรมวิชาการ.2557) ไดใหความหมายของความ รับผิดชอบ หมายถึง ความสนใจ

ที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความพากเพียร พยามยาม ความผูกพัน ความ ละเอียดรอบคอบ 

 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2559 : 66-92) ใหความหมาย ของความ รับผิดชอบวา หมายถึง การ

มีความมุงหมาย ตั้งใจปฏิบัติหนาที่การงานใหบรรลุความสําเร็จตามความ มุงหมาย ยอมรับผลการกระทํานั้น และ

พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งข้ึน 

 จากการศึกษารับผิดชอบตองาน วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมไดของความรับผิดชอบตองาน ไดวา 

ความสนใจที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก ครูผูสอน โดยมีความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน เขา

หองเรียน ขยัน อดทน ท างานสงดวยความ เต็มใจ ใหเสร็จทันเวลาที่กําหนด 

ดานที่ 5 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

 วิภาดา (2552) พบวา ผลตอบแทนจากการทํางานมีความ สัมพันธกับความกระตือรือรนในการทํางาน ให

ความสําคัญกับการสรางแรงจูงใจในการ ทํางาน เพราะการจูงใจคือการจายคาตอบแทนเพื่อ กระตุนใหผูปฏิบัติงาน

ทํางานอยางมีประสิทธิผล ดียิ่งข้ึน 

 วัชชัย สมตระกูล (2557) กลาววา คาตอบแทน หมายถึง ทุกรูปแบบของประโยชนที่ พนักงานไดรับจากการ

ทํางาน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธในการจางงาน โดยคาตอบแทนเปน สิ่งที่องคการหรือหนวยงานจายใหแก

คนงานของตนสําหรับงานที่คนเหลานั้นทํา 

 จากการศึกษาคาตอบแทนและสวัสดิการ วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมไดของคาตอบแทนและ

สวัสดิการ ไดวาการ เงินเดือนที่ไดรับประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนประเภทอ่ืนๆ ที่ไดรับ ความเหมาะสมของ

เงินเดือนกับงานที่รับผิดชอบ และความเหมาะสมของเงินเดือนกับความรูความสามารถ และความเหมาะสมของ

เงินเดือน 

ดานที่ 6 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 



 พงศ หรดาล, (2557)การสรางความสัมพันธระหวางคนทํางานเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหพนักงานอยูกับองคกร

นานข้ึน และสรางผลงานที่ดีใหกับหนวยงาน สามารถกระทําไดโดยสรางความเขาใจในคานิยมและจริยธรรม 

 สลิลทิพย จันทะยานี (2550) ไดอธิบายความหมายของความสัมพันธระหวางบุคคลเปน ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับบุคคลที่มีความเก่ียวของผูกพันตอกัน ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน 

 จากการศึกษาความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมไดของความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา สรุปไดวา การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานสงผลตอการรับรูการสนับสนุนจากองคกรโดยตรง 

เพราะพนักงานจะมีความสัมพันธใกลชิดกับหัวหนางาน 

ดานที่ 7 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

 วิจิตร อาวะกุล (2556: 14) กลาววา มนุษยสัมพันธ หมายถึง การติดตอเก่ียวของระหวางมนุษยอันจะเปน 

สะพานทอดไปสูการสรางมิตร ชนะมิตร และจูงใจคน 

 จรูญ ทองถาวร (2552: 2) กลาววา มนุษยสัมพันธเปนวิชาที่วาดวยศาสตรและศิลปะในการสรางเสริม 

ความสัมพันธอันดีกับบุคคล เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฎิบัติงาน และอยูรวมกันดวยดีและมีความสุข 

 จากการศึกษาความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ที่กลาวมาขางตน วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมไดของ

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานไดวา ความสัมพันธหรือ การติดตอสื่อสารอันดีระหวางบุคคลหรือกลุมคน 

ดานที่ 8 ดานนโยบายและการบริหารขององคกร 

 มพงศ เกษมสิน (2558) มีความเห็นวา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลป นําเอาทรัพยากรบริหาร 

(administrative resource) เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มา ประกอบการตามกระบวนการบริหาร 

 สมพงศเกษมสิน (2558) กลาวไววา คําวา การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการ หรือ การจัดการเก่ียวกับ

นโยบาย การดําเนินการตามนโยบาย ที่กําหนดไวสมพงศ เกษมสิน ยังใหความหมายการบริหารไววา การบริหารมี

ลักษณะเดนเปนสากล 

 จากการศึกษานโยบายและการบริหารองคกร ที่กลาวมาขางตน วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมไดของ

นโยบายและการบริหารองคกร การบริหารและการบริหารจัดการ มีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยที่ เปนสัตว

สังคมซึ่งจะตองอยูรวมกันเปนกลุม โดยจะตองมีผูนํากลุมและมีแนวทางหรือวิธีการ ควบคุมดูแลกันเองภายในกลุม 

เพื่อใหเกิดความสุขและความสงบเรียบรอย 

วิธีดาเนินการวิจัย  

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม

แบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) ใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการ

วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 



ประชากร คือ ขาราชการที่ทํางานในหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทางผูวิจัยไมทราบจํานวนของขาราชการ

เปนจํานวนที่แนนอน โดยทําการเลือกจากตารางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอน โดยผลจากการเปดตารางของ Taro 

Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังตอไปนี้ 

 สวนที่  1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามลักษณะประชากร ซึ่งจะประกอบไป

ดวย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับรายได มีจานวนขอคาถามทั้งหมด 7 

ขอ 

 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือซึ่งจะ

ประกอบไปดวย ดานปจจัยจูงใจ โดยแบงออกเปน ดานการไดรับความสําเร็จ ดานความกาวหนา ดานลักษณะงาน 

ดานความรับผิดชอบตองาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับ

เพื่อนรวมงาน  และ ดานนโยบายและการบริการ ซึ่งจะประกอบไปดวยขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่สงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกร 

สวนที่ 4  เปนขอคําถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพัน

ในองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งจะมีขอคําถามทั้งหมด 1 ขอ 

ชวงระดับคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของกระบวนการตัดสินใจซื้อ กําหนดให 4.21-5.00 = เห็นดวยระดับมาก

ที่สุด, 3.41-4.20 = เห็นดวยระดับมาก, 2.61-3.40 = เห็นดวยระดับปานกลาง, 1.81-2.60 = เห็นดวยระดับนอย, 

1.00-1.80 = เห็นดวยระดับนอยที่สุด 

การวิเคราะหขอมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

ใชคารอยละและความถ่ี ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแกปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ  

อายุ สถานภาพ ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับรายได 

2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

ไดแก ความผูกพันตอองคกร ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการไดรับความสําเร็จ ดานความกาวหนา ดาน

ลักษณะงาน ดานความรับผดิชอบตองาน ดานคาตอบแทน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับ

เพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหารองคกร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 2.1 ความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จําแนกตามเพศ ใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 



 2.2 ความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และระดับรายได ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 

2.3 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  ดานการไดรับความสําเร็จ ดานความกาวหนา ดานลักษณะงาน ดานความ

รับผิดชอบตองาน ดานคาตอบแทน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดาน

นโยบายและการบริหารองคกร ซึ่งสงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน 

กองทัพเรือ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาพบวา ความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อยูในระดับมาก

ตามลําดับ  

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน โดยภาพรวมพบวาขาราชการมี

ความผูกพันตอองคกร อยูในระดับ โดยขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ไดใหความคิดเห็นวาความมุงมั่นและทุมเทความ

พยายามทั้งแรงกายแรงใจเพื่อใหงานออกมาสําเร็จ ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกับพัชรินทร คีรีเมฆ  (2560)  

กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอความอยูรอดและเติบโตขององคการ องคการใดที่บุคลากรมี

ความผูกพันตอองคกรสงผลใหองคการบรรลุเปาหมายไดจากการศึกษาความสัมพันธระหวางองคการ 

 2.ผลการศึกษาความผูกพันตอองคกรของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับตําแหนง ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน สามารถสรุปได

ดังนี้ 

 2.1 ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีเพศตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยมีความเห็นวา 

การที่ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีเพศตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรไมตางกัน อาจเนื่องมาจากขาราชการมี

ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ 

ไมวาจะเพศใด ซึ่งสอดคลองกับ ฐานะรัตน จีนรัตน (2561) ที่ศึกษาความผูกพันของครูโรงเรียนเอกชน ระดับ

ประถมศึกษา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา ครูโรงเรียนเอกชนที่มี

เพศตางกัน มีความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะวา บุคคลยอมมีความตองการที่จะมี

ความรับผิดชอบ เนื่องจากมีความคาดหวังวาจะไดรับสิ่งตอบแทน  ในการปฏิบัติงาน 



 2.2 ขาราชการหนวยนาวิกโยธนิที่มีอายุตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ทุกดานตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา การขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีอายุตางกัน ทําใหความ

ผูกพันตอองคกรตางกัน อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่มีอายุตางกัน มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันออกไป สงผลให

ความผูกพันตอองคกรตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ กัตติกา  อรามโชติ (2559) ที่ศึกษาความผูกพันตอองคกร ของทหาร

พราน กรมทหารพรานที่ 48 จังหวัดนราธิวาส พบวา ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 48 จังหวัดนราธิวาส ที่มีอายุ

แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 2.3  ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีระดับตําแหนงตางกัน ทําใหศึกษาความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวม

ตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ศึกษาความผูกพันตอองคกรดานความกาวหนาในงานตางกัน ผูวิจัยมี

ความเห็นวา การที่ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรตางกัน อาจ

เนื่องมาจากบุคลากรใหความสําคัญกับการศึกษาเพราะเห็นวาระดับตําแหนงสงผลตอความกาวหนาในสายงาน ซึ่ง

สอดคลองกับ วารุณี พงษศรี (2561) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของขาราชการสํานักงานศาลยุติธรรม พบวา 

ขาราชการที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมตางกัน โดยรวมมีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับความผูกพันตอองคกรตางกัน 

 2.4 ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีตําแหนงงานตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมตางกัน เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดาน

ความกาวหนาในงานตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีตําแหนงงานตางกัน ทําให

ความผูกพันตอองคกรตางกัน อาจเนื่องมาจากตําแหนงงานที่ตางกัน มีลักษณะงานที่ตองรับผิดชอบหรือความกาวหนา

ในงานที่ตางกัน เชน ตําแหนงงานที่เปนสายงานหลักขององคกรอาจมีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การไดรับการ

ยอมรับนับถือ และมีความสําเร็จกาวหนามากกวาตําแหนงงานอ่ืนที่เปนสายงานสนับสนุน ซึ่งสอดคลองกับ วารุณี พงษ

ศรี (2561) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของขาราชการสํานักงานศาลยุติธรรม พบวา ขาราชการที่มีตําแหนงงาน

ตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมตางกัน และสอดคลองกับ วีรยุทธ วาณิชกมลนันทน (2559) ที่ศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จํากัด โรงงานอยุธยา พบวา พนักงาน

ที่มีตําแหนงตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรตางกัน  

 2.5 ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรโดย

ภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการยอมรับนับถือตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีตําแหนงงานที่มีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรตางกัน อาจเนื่องมาจากขาราชการทุกชวงอายุมีความรับผิดชอบตองาน

ที่ไดรับมอบหมาย ต ซึ่งสอดคลองกับ วรพงศ แสงกลาหาญ (2562) ที่ศึกษาความผูกพันตอองคกรของขาราชการใน

สํานักงาน ป.ป.ช. พบวา ขาราชการที่มีอายุงานตางกัน โดยรวมความผูกพันตอองคกรตางกัน สอดคลองกับ โชติกา 

ระโส (2555)  ที่ศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค พบวา บุคลากรที่มี

ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละดาน มีความผูกพันตอองคกร

โดยภาพรวมตางกัน  



 2.6 ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีระดับรายไดตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมตางกัน เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ

ดานความรับผิดชอบตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มี

ระดับรายไดตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่มีรายไดตอเดือนสูง จะ

สอดคลองกับที่มีมากกวา จึงมีความเขาใจในลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับ ฐานะรัตน     จีนรัตน (2561) ที่

ศึกษาความผูกพันตอองคกรของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา ครูโรงเรียนเอกชนที่มีรายไดตางกัน มีความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมตางกัน 

ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางกัน 

 3.ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอภิปรายไดดังนี้ 

 3.1  ดานความสําเร็จที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน โดยภาพรวมพบวา

ขาราชการมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับ โดยขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ไดใหความคิดเห็นวาการทํางานที่

รับผิดชอบและงานที่ไดรับมอบหมายใหไดตามวัตถุประสงคสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานไดสําเร็จ ซึ่ง

ผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลอง (ธรารินทร ใจเอ้ือพลสุข) ความหมายของความสําเร็จในการปฏิบัติงานจากการศึกษา

เอกสารการวิจัย และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ พบวา ความสําเร็จใน การปฏิบัติงาน เปนเปาหมาย ตาม 

เปาหมาย หรือเกณฑที่กําหนดไว 

 3.2 ดานความกาวหนาที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน โดยภาพรวมพบวา

ขาราชการมีมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับ โดยขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ไดใหความคิดเห็นวามีความ

คาดหวังที่จะไดเลื่อนตําแหนง สําเร็จ ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกับ นฤมล นิราทร (2557,น. 2,อางถึงใน สิริ

วัชร รักธรรม, 2560, น. 10) กลาววา ความกาวหนาในอาชีพงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการทํางาน ซึ่ง

จะสงผลตอบแทนทั้ง ทางดานจิตวิทยา หรือผลตอบแทนที่เก่ียวของโดยตรง กับการทํางานการเปลี่ยนแปลงทางดาน

ตางๆ เหลานี้จึงรวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดความกาวหนาในงาน การเลื่อนตําแหนง หรือเงินเดือน ตลอดถึง

ความพึงพอใจในชีวิต การใหความสนใจตองานที่ผูปฏิบัติงาน ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะมีผลตอการดํารงไวและการ

เพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะใหมๆ ของ ตนเอง  

 3.3 ดานลักษณะงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน โดยภาพรวมพบวา

ขาราชการมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับ โดยขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ไดใหความคิดเห็นวาไดรับหนาที่

มอบหมายงานอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลอง (ชาริณี

จันทรแสงศรี ,2556) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานวา การที่ผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะดีหรือไมนั้น 

ผูปฏิบัติงานจะตอง ไดรับการตอบสนองความตองการทั้งภายในและภายนอก สงผลถึงผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

 3.4 ดานความรับผิดชอบตองานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน โดย

ภาพรวมพบวาขาราชการมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก โดยขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ไดใหความ



คิดเห็นวาสามารถปฏิบัติงานนอกเวลานอกราชการหากมีคําสั่ง ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกับกองการวิจัยทาง

การศึกษา (กรมวิชาการ.2557) ไดใหความหมายของความ รับผิดชอบ หมายถึง ความสนใจที่จะปฏิบัติหนาที่ดวย

ความพากเพียร พยามยาม ความผูกพันความ ละเอียดรอบคอบ ไมหลีกเลี่ยง ตรงตอเวลา ตั้งใจปฏิบัติหนาที่การงาน

ใหบรรลุความสําเร็จตามความ มุงหมาย  

 3.5 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการตองานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน 

โดยภาพรวมพบวาขาราชการมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก โดยขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ไดใหความ

คิดเห็นวาเงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถของทาน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกับ วิภาดา 

(2552) พบวา ผลตอบแทนจากการทํางานมีความ สัมพันธกับความกระตือรือรนในการทํางาน เนื่องจาก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใหความสําคัญกับการสรางแรงจูงใจในการ ทํางาน เพราะการจูงใจคือการจายคาตอบแทน

เพื่อ กระตุนใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางมีประสิทธิผล ดียิ่งข้ึน โดยจัดระบบการจายใหสอดคลองกับ มาตรฐานความ

คาดหวังดานผลการปฏิบัตงิาน  

 3.6 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาตองานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิก

โยธิน โดยภาพรวมพบวาขาราชการมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับ โดยขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ไดใหความ

คิดเห็นวาสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูบงัคับบญัชาไดเปนอยางดี ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกับ สลิลทิพย จันทะ

ยานี (2550) ไดอธิบายความหมายของความสัมพันธระหวางบุคคลเปน ความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคลที่มีความ

เก่ียวของผูกพันตอกัน ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน และ การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

 3.7 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ตองานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิก

โยธิน โดยภาพรวมพบวาขาราชการมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก โดยขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ไดให

ความคิดเห็นวา สามารถปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงานไดดีและทําใหงานออกมาดีกวาทําคนเดียว ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นสอดคลองกับวิจิตร อาวะกุล (2556: 14) กลาววา มนุษยสัมพันธ หมายถึง การติดตอเก่ียวของระหวางมนุษย

อันจะเปน สะพานทอดไปสูการสรางมิตร ชนะมิตร และจูงใจคน รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาตนเองใหเปนที่รูจักรัก

ใครชอบพอแก คนทั่วไปอยางกวางขวาง ไดรับ การสนับสนุนรวมมือจากบุคคลทุกฝาย เปนการสรางตนใหเปนคนดี

ของสังคมพรอมทั้งยังแสดงใหเห็นลักษณะสําคัญของการเปนผูนําในอนาคต 

 3.8 ดานนโยบายและการบริหารองคกรที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน 

โดยภาพรวมพบวาขาราชการมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก มี โดยขาราชการ หนวยนาวิกโยธิน ไดใหความ

คิดเห็นวา หนวยงานมีระบบระเบียบอยางชัดเจนและเปนไปในทางเดียวกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลอง สมพงศ

เกษมสิน (2558) กลาวไววา คําวา การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการ หรือ การจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซึ่งมี

ศัพทบัญญัติวา รัฐประศาสนศาสตร (public administration) และ คําวา การจัดการ (management) นิยมใชกับ

การบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบาย ที่กําหนดไวสมพงศ เกษมสิน ยังใหความหมายการบริหารไว

วา การบริหารมีลักษณะเดนเปนสากล 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 



จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลและการสรางความผูกพันตอองคกรการปฏิบตัิงานใหแกขาราชการหนวยนาวิกโยธิน ดังตอไปนี ้ 

ดานปจจัยสวนบุคคล 

1. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีเพศตางกัน ทํา

โดยภาพรวมไมตางกัน ดังนั้น องคกรจึงไมจําเปนตองคํานึงถึงการความผูกพันตอองคกรใหกับบุคลากรที่มีเพศตางกัน 

เพศใดเพศหนึ่งเปนพิเศษหรือแตกตางกัน เพียงแตสรางความผูกพันในการปฏิบัติงานใหแกทุกเพศอยางเทาเทียมกัน 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาราชการหนวยนาวิกโยธิน มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ  จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีอายุตางกัน ทําให

ความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมตางกัน ดังนั้น องคกรควรคํานึงถึงปจจัยดานอายุ ของบุคลากรแตละชวงวัย ที่อาจ

มีความตองการในแตละดานแตกตางกันออกไป องคกรจึงตองตอบสนองความตองการของขาราชการแตละชวงวัย 

เพื่อสรางความผูกพันตอองคกรในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการสรางความผูกพันใหแกขาราชการ 

 3. ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีสถานภาพ

ตางกัน ทําใหมีสรางความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมตางกัน ดังนั้นองคกรจึงควรใหความสําคัญกับปจจัย ดาน

สถานภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาราชการหนวยนาวิกโยธิน ใหความสําคัญกับสถานภาพ เพราะเห็นวาการมีครอบครัว

ที่มั่นคงและอบอุนศึกษาสงผลตอความกาวหนาในสายงาน และดานสถานภาพยังเปนที่ยึดเหนี่ยวใหขาราชการคงอยู

ในหนวยงาน  

4. ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มี

ตําแหนงงานตางกัน ทําใหมีความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวม เนื่องจากตําแหนงงานของขาราชการหนวยนาวิก

โยธิน มีลักษณะงานที่ตองรับผิดชอบหรือความกาวหนาในงานที่แตกตางกัน เชน ตําแหนงงานที่เปนสายงานหลักตาม

ภารกิจของหนวยงาน อาจมีความกาวหนาในหนาที่การงาน มากกวาตําแหนงงานที่เปนสายงานเพื่อเปนการความ

ผูกพันตอองคกร ในการปฏิบัติงาน 

5. ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ขาราชการหนวยนาวิก

โยธิน ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน ทําใหมีความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมตางกัน ดังนั้น องคกรจึง

จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งนี้อาจเปนเพราะขาราชการหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 

ทุกชวงของการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหงานนั้นสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

ตลอดจนสงผลตอความกาวหนาในหนาที่การงานในอนาคต 

6. ปจจัยสวนบุคคลดานระดับรายได จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ขาราชการหนวยนาวิกโยธินที่มีรายได

ตอเดือนตางกัน ทําใหมีความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมตางกัน ดังนั้น องคกรจึงควรใหความสําคัญกับปจจัยดาน

รายไดตอเดือน ขาราชการหนวยนาวิกโยธิน มีรายไดตอเดือนสูง ตระหนักและใหการไดรับการยอมรับนับถือ จึงเปน

สิ่งที่จะสงผลตอการพัฒนาขององคกร ดังนั้นองคกรจึงควรสรางความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน เชน พิจารณาเพิ่ม

คาตอบแทน คาครองชีพ หรือสวัสดิการดานตาง ๆ ใหกับผูที่มีรายไดตอเดือนนอย หรือมอบหมายงานใหมีปริมาณที่

สอดคลองกับผลตอบแทนที่ไดรับ เพื่อสรางความผูกพันตอองคกร 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 1. ดานความสําเร็จจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยองคกร ดานความสําเร็จ มีผลตอความผูกพันในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับการดานความสําเร็จ ราชการที่มี



แนวทางหรือการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหไดตามวัตถุประสงคสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

ในทุกตําแหนงงานไดมีสวนรวมในการเสนอ เพื่อใหเกิดความผูกพันตอองคกร 

2. ดานความกาวหนา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยองคกร ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร มีผล

ตอความผูกพันในการปฏิบัติของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับความกาวหนาใน

ตําแหนงงานและเปดโอกาสใหแสดงความสามารถและเสนอขอคิดเห็นอยางเต็มที่  

3. ดานลักษณะงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยองคกร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีผลตอ

ความผูกพันในการปฏิบัติของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน ดังนั้น องคกรควรกําหนดหนาที่การรับผิดชอบของงาน

อยางชัดเจนและมีการมอบหมายงานที่มีความหลากหลายและแบงงานตามความสามารถและความถนัดของแตละ

บุคคล 

4. ดานความรับผิดชอบตองาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยองคกร ดานสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน มีผลตอความผูกพันในการปฏิบัติของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน ดังนั้น ควรสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ดวย

ความพากเพียร พยามยาม ความผูกพันความ ละเอียดรอบคอบ ไมหลีกเลี่ยง ตรงตอเวลาและยอมรับผลของการ

กระทําในการปฏิบัติหนาที่ ซึงอาจจะสงผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการหนวยนาสิกโยธินได 

5. ดานคาตอบแทนและสวสัดิการ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยองคกร ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

มีผลตอความผูกพันในการปฏิบัติงานของของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน ดังนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับ

เงินเดือนและสวัสดิการ เนื่องจากขาราชการหนวยนาวิกโยธิน ซึ่งมีคาครองชีพสูง ฉะนั้นเงินเดือนและสวัสดิการที่

ไดรับจึงจําเปนตองมีความเพียงพอและคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาครองชีพ เงินรางวัลประจําป 

ที่พักอาศัยและอ่ืน ๆ สําหรับขาราชการหนวยนาวิกโยธินเปนกรณีพิเศษ เพื่อเปนการสรางความผูกพันตอองคกรใน

การปฏิบัติงาน 

6. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยองคกร ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา มีผลตอความผูกพันในการปฏิบัติงานของของขาราชการหนวยนาวิกโยธินเนื่องจาก ความสัมพันธ

ระหวางหัวหนากับลูกนองเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหขาราชการอยูกับองคกรนานข้ึน แ ผูบังคับบัญชาจะตองเปนแบบอยาง

ที่ดีใหกับลูกนอง ผูบังคับบัญชาจะตองมีความเสมอภาคและมีความ ยุติธรรม 

7. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยองคกร ความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงานา มีผลตอความผูกพันในการปฏิบัติงานของของขาราชการหนวยนาวิกโยธินควรสนับสนุนใหมีการทํางานเปน

ทีม โดยสนับสนุนใหมีการการติดตอสัมพันธกันระหวางบคุคลเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน อันจะนํามาซึ่งความรัก 

ความชอบพอ ความรวมมือรวมใจในการทํากิจการงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

7. ดานนโยบายและการบริหารองคกร จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยองคกร ดานนโยบายและการ

บริหารองคกร มีผลตอความผูกพันในการปฏิบัติงานของของขาราชการหนวยนาวิกโยธิน หนวยงานควรที่จะมีระบบ

ระเบียบอยางชัดเจนและเปนไปในทางเดียวกัน และมีการกําหนดนโยบายอยางชัดเจน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษากลุมตัวอยางขาราชการในหนวยงานอ่ืน  เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองคกร 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระดานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่อาจเปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในองคกรของขาราชการ

หนวย นาวิกโยธินกองทัพเรือ เชน ปจจัยดานสงัคม ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร เปนตน เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปใช

เปนแนวทางสาํหรับองคกรเอกสารอางอิง 
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