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บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่

องค์การของข้าราชการพลเรือนในกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) เป็น

การวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถปุระสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานของ

บคุลากร 2. เพ่ือศกึษาระดบัความผกูพนัตอ่องค์การของบคุลากร 3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

คณุภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัตอ่องค์การของบคุลากร ศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 92 คน 

โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม และใช้สถิตไิด้แก่ ความถ่ีร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และท าการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิต ิT-test และ ANOVA เพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

ผลการศกึษาสรุปวา่ข้าราชการพลเรือนในกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

ในมีคณุภาพชีวิตในระดบัปานกลาง แตมี่ความผกูพนัตอ่องค์การในระดบัสงู ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่

ความผกูพนัตอ่องค์กรคือระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั และคณุภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความผกูพนัตอ่องค์กรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัท่ี 0.05  
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Abstract:  

The aim of this study was to find out the quality of working life affecting organizational 
commitment among civil servants of the Internal Security Operations Command. The objectives 
were to 1) study the quality of life of the civil servants, 2) study the level of their organizational 
commitment and 3) find out the relation between the quality of working life and organizational 
commitment. The respondents included 92 government civil servants. A questionnaire was used 
to collect the data which was analyzed using frequency, percentage, average and standard 
deviation. The hypothesis was verified using t-test statistics and ANOVA was used to determine 
the correlation coefficient.  

The results of the study showed that the civil servants of the Internal Security Operations 
command had medium quality of life but high organizational commitment. Factors contributing 
to such high level of organizational commitment included education and duration of service. It 
was found that the quality of working life had positive influence on organizational commitment 
with statistical significance of 0.05.  
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 บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

คณุภาพชีวิตการท างานเป็นเคร่ืองชีว้ดัทางสงัคมท่ีเป็น สภาพความเป็นอยูท่ี่บง่บอกถึงการท างาน

ของทกุคนวา่ตนเองมีคณุภาพชีวิตท่ีดีหรือไมเ่พราะในชีวิตประจ าวนัของคนยงัต้องด ารงชีพด้วยการท างาน

ดงันัน้การท างานจะต้องมีคณุภาพชีวิตท่ีดีด้วย (สภุาวดี อินทพนัธ์, 2551) ซึง่คณุภาพชีวิตในการท างาน

ท างานท่ีดีจะสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ ซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารต้องการให้เกิดขึน้ในองค์การ เพราะ

บคุลากรเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จของทกุองค์การความตัง้ใจท่ีจะเป็นสมาชิกใน

องค์การตอ่ไป และมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์การ(steers, 1977 อ้างถึงใน ปิยาพร ห้องแซง. 2555.) ความผกูพนั

ตอ่องค์การสามารถใช้ท านายการเข้าออกของสมาชิกในองค์การได้ ซึง่จะเป็นตวัสะท้อนประสิทธิผลของ

องค์การ (ปิยาพร ห้องแซง, 2555) แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัจงึมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร

ท่ีจะต้องน าไปศกึษา เพ่ือเป็นแนวทางในการคาดการณ์ถึงการหมนุเวียนสมาชิก การปรับย้าย บคุลากรท่ีมี

ความผกูพนักบัองค์การจะมีความตัง้ใจและทุม่เทในการปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมายมากกวา่ผู้ ท่ีมีความ

ผกูพนัตอ่องค์การต ่า การเสริมสร้างความผกูพนัให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชาจะท าให้ไมต้่องเสียเวลาและ

คา่ใช้จา่ยในการอบรมบคุลากรใหมท่ดแทนคนเก่า 

เม่ือบคุลากรมีคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีดีขึน้ย่อมมีขวญัก าลงัใจมุง่มัน่ในการสร้างผลผลิตท่ีมี

คณุภาพให้แก่องค์กรได้เพิ่มขึน้ซึง่ลดปัญหาบคุลากรลาออกและลดคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ

สถานประกอบการลงคณุภาพชีวิตในการท างานของบคุลากรซึง่เป็นบทบาทหน้าท่ีของบริษัทท่ีต้อง

ด าเนินการให้เกิดความสมดลุในการตอบสนองความต้องการของบคุลากรอยา่งเหมาะสมอนัน ามาซึง่ความ

พงึพอใจความร่วมมือร่วมใจจนเกิดความผกูพนัตอ่บริษัทจากเหตผุลท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น(ปิยะพงษ์บญุ

ประคองและคณะ, 2556)ความผกูพนัตอ่องค์การเป็นเคร่ืองมือใช้ท านายการเข้าออกของสมาชิกใน

องค์การได้ดีกวา่ความพงึพอใจในงาน เน่ืองจากเป็นทศันคติโดยรวมท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก สว่นความพงึ

พอใจจะสะท้อนแคแ่ง่ใดแง่หนึง่ของงานท่ีเก่ียวข้อง เปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ในองค์การ  

(Buchanan 1974:533 อ้างถึงใน วิจิตร เช่ือมสวุรรณ 2550: 23) จงึนบัได้ว่าความผกูพนัตอ่องค์การมี

ความส าคญัตอ่องค์การเป็นอยา่งมากกลา่วคือนอกจากองค์การจะต้องสรรหาทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุภาพ



 

แล้วองค์การยงัจะต้องรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพไว้ด้วยการสร้างทศันคตขิองความผกูพนัตอ่องค์การให้เกิด

กบัสมาชิกจะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพตอ่ไป(ชวลิต นชุกลู, 2556) 

กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรหรือช่ือย่อคือ กอ.รมนจดัตัง้ขึน้ตัง้แตพ่.ศ.

2551 มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ด าเนินการตามนโยบายและเจตนารมณ์

ของผู้อ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร เป็นองค์การหลกัในการอ านวยการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาความมัน่คงอยา่งมีประสิทธิภาพ รักษาความสงบของประชาชนและความมัน่คงของรัฐ รวมไป

ถึงการด าเนินการสร้างให้ประชาชนมีส านกึเทิดทนู พิทกัษ์รักษาสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์

ปัจจบุนัมีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะหวัหน้ารัฐบาล เป็นผู้อ านวยการรักษาความ

มัน่คงภายในราชอาณาจกัร  

องค์ประกอบหนึง่ท่ีท าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาจะมีความซ่ือสตัย์ภกัดีและยินดีท างานให้องค์การก็คือ

คณุภาพชีวิตในการท างานของบคุลากร  ซึง่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีองค์การต้องด าเนินการตอบสนองความ

ต้องการของบคุลากรอยา่งเหมาะสมซึง่จะท าให้บคุลากรเกิดความผกูพนัในงานท่ีท า คณุภาพชีวิตในการ

ท างานจงึเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะบง่บอกวา่บคุลากรมีคณุภาพชีวิตท่ีดีหรือไม ่และยงัใช้เป็นตวัท านายวา่

บคุลากรต้องการท่ีจะอยู่กบัองค์การตอ่ไปหรือไม ่ซึง่จะสง่ผลตอ่การประสบผลสมัฤทธ์ิในเป้าหมายท่ี

องค์การตัง้ไว้  

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการ

ท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัของข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานภาครัฐในหนว่ยงานกองอ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรเพ่ือน าผลกการศกึษามาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้การปฏิบตังิานของ

ข้าราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ไปซึง่สามารถน าไปเป็นแนวทางให้ผู้บริหารน าไปเป็นพืน้ฐานในการบริหาร

และเป็นแนวทางในการพฒันาองค์การเสริมสร้างความผกูพนัให้สอดคล้องกบัปัจจยัด้านตา่งๆดงัท่ีได้

ศกึษาไว้โดยคาดหวงัวา่ข้อมลูท่ีได้จะเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

 

วตัถปุระสงค์ของการศกึษา  

 1. เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตในการท างาน และความผกูพนัตอ่องค์การของข้าราชการพลเรือน 

ในกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของข้าราชการพลเรือน ในกอง

อ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

 3. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของคณุภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของ

ข้าราชการพลเรือน ในกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศกึษา 

แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน ผู้วิจยัใช้แนวคิดของ Richard E. Walton 1975, (อ้าง

ถึงในประพนัธ์ ชยักิจอรุาใจ 2561)  ซึง่กลา่ววา่กล่าวว่าคณุภาพชีวิตการท างานมีความหมายรวมไปถึง

ความต้องการและความปรารถนาให้ชีวิตของบคุลากรในหนว่ยงานดีขึน้ไมใ่ชแ่คก่ าหนดแตเ่วลาในการ

ท างานหรือการมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือการจา่ยคา่ตอบแทนท่ีคุ้มคา่เทา่นัน้ แตย่งัมีข้อบง่ชีต้า่งๆใน 

8 ประการท่ีก่อให้เกิดคณุภาพชีวิตในการท างานไว้ คือ การได้รับคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรม 

(Adequate and Fair Compensation) สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ 

(Safe and Healthy Working Conditions) ความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน (Future Opportunity 

for Continued Growth and Security) โอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคล (Immediate 

Opportunity to Use and Develop Human Capacities) การบรูนาการทางสงัคมหรือการทางานร่วมกนั 

(Social Integration in the Work Organization) ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism in the 

Work Organization) ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั (Work and the Total Life Space) และ

ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม (The Social Relevance of the Work Life) 

แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัในการท างาน ผู้วิจยัใช้แนวคิดของ Allen and Meyer (1990, อ้างถึง

ใน ศรัิส ยศปัญญา, 2556) กลา่ววา่พนกังานท่ีมีความผกูพนัตอ่องค์การจะอยู่กบัองค์การไมว่า่เป็นอย่างไร

มาท างานสม ่าเสมอทุม่เทในการท างาน ความผกูพนัตอ่องค์การประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความ

ผกูพนัด้านความรู้สึก (Affective Commitment) ความผกูพนัตอ่เน่ือง (Continuance Commitment) และ

ความผกูพนัท่ีเกิดจากมาตรฐานทางสงัคม (Normative Commitment)  องค์ประกอบความผกูพนัตอ่

องค์กร เป็นเร่ืองท าให้บคุคลมีความปรารถนาอยา่งแรงกล้าในการรักษาสถานะด้านหน้าท่ีการท างาน โดย



 

ศรัทธาในเป้าหมายและทศันคตท่ีิดี เกิดความรู้สึกในการเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร สามารถสร้างแรงจงูในใน

การท างานของตนให้ประสบผลส าเร็จและสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรได้ตอ่ไป 

  



กรอบแนวคดิในการศกึษา 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพการสมรส 

- วฒุิการศกึษา 

- อายกุารท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

1. การได้รับคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรม 

2. สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยัและ

สง่เสริมสขุภาพ 

3. ความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 

4. โอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคล 

5. การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั 

6. ประชาธิปไตยในองค์การ 

7. ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 

8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

Richard E.Walton (1975) 

ความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากร 

1. ความผกูพนัด้านจิตใจ 

2. ความผกูพนัด้านคงอยูก่บัองค์การ 

3. ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน 

Allen and Meyer (1990) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



 

สมมตฐิานการศกึษา 

 1. ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ระยะเวลารับ

ราชการ รายได้ตอ่เดือน และระดบัต าแหนง่ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ระดบัความผกูพนัตอ่องค์การของ

บคุลากรท่ีแตกตา่งกนั 

2. คณุภาพชีวิตในการท างานมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของบคุลากร 

 

ขอบเขตของการศกึษา 

ขอบเขตด้านเนือ้หาในการศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความ

ผกูพนัตอ่องค์การของบคุลากร โดยตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

 1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส วฒุิการศกึษา อายกุาร

ท างาน และระดบัต าแหนง่ 

  1.2 คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย การได้รับคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยตุธิรรม สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพความมัน่คงและความก้าวหน้าใน

งานโอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคลการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั

ประชาธิปไตยในองค์การความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั และลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  

  2.1 ความผกูพนัตอ่องค์การ ประกอบด้วยความผกูพนัด้านจิตใจความผกูพนัด้านคงอยู่

กบัองค์การความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน 

ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือ ข้าราชการพล

เรือนในหน่วยงานภาครัฐในหนว่ยงานกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรจ านวน 123 

คน ท่ียงัปฏิบตังิานภายในปีงบประมาณ 2561 



ขอบเขตด้านระยะเวลาการศกึษาครัง้นีท้ าการศกึษา ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูอยู่ในชว่งเดือน

กรกฎาคม 2561  

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาได้แก่ข้าราชการพลเรือนในกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร เฉพาะพนกังานท่ียงัปฏิบตังิานภายในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 123 คน  

 โดยค านวณจากตารางของ Kregcie&Morgan ในการประมาณคา่สดัสว่นของประชากรและ

ก าหนดให้สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเทา่กบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% 

และระดบัความเช่ือมัน่ 95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งกบัประชากรท่ีมีขนาดเล็กได้ตัง้แต ่

10 ขึน้ไป ได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 92 คน  

 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้นี ้ใช้เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือ

แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ดดัแปลงบางสว่น

มาจากแบบสอบถามของประพนัธ์ ชยักิจอรุาใจ (2561) จากนัน้จงึน ามาวิเคราะห์ตามขัน้ตอน 

 

สรุปผลการศกึษา 

จากผลการศกึษาพบว่าสว่นมากเป็นข้าราชการพลเรือน เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

53.5 ในกลุม่อาย ุ51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 เป็นข้าราชการพลเรือนท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี คดิ

เป็นร้อยละ 54.8 ข้าราชการพลเรือนมีระยะเวลารับราชการ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 เป็นข้าราชการ

พลเรือนมีรายได้ตอ่เดือน 30,001บาทขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 59.1 และสว่นใหญ่ข้าราชการพลเรือนเป็น

ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงานคดิเป็นร้อยละ 32.3 

1. ผลการเปรียบเทียบระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการพลเรือนในกองอ านวยการ

รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน



 

พบวา่ด้านการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และด้านการได้รับคา่ตอบแทน

ท่ีเพียงพอและยตุธิรรม มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

1.1 ด้านการได้รับคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบวา่ข้อทา่นได้รับคา่ตอบแทนในการท างานเหมาะสม ยตุธิรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัต าแหนง่

อ่ืนท่ีมีลกัษณะงานคล้ายคลึงกนัมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และข้อคา่ตอบแทนทกุรูปแบบท่ีท่านได้รับเพียงพอกบั

คา่ใช้จา่ยในสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนัท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

1.2 ด้านสภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อหนว่ยงานของทา่นมีมาตรการหรือกฎระเบียบท่ีชดัเจนในการจดั

สภาพการท างานให้ปลอดภยัป้องกนัอบุตัเิหตแุละสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมสขุภาพมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และ

ข้อหนว่ยงานของทา่นมีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อม สถานท่ีท างานให้สะอาด ปลอดภยั ไมมี่มลพิษตอ่

สขุภาพอยูเ่สมอท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

1.3 ด้านสภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อหนว่ยงานของทา่นมีมาตรการหรือกฎระเบียบท่ีชดัเจนในการจดั

สภาพการท างานให้ปลอดภยัป้องกนัอบุตัเิหตแุละสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมสขุภาพมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และ

ข้อหนว่ยงานของทา่นมีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อม สถานท่ีท างานให้สะอาด ปลอดภยั ไมมี่มลพิษตอ่

สขุภาพอยูเ่สมอท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

1.4 ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคลอยูใ่นระดบัสงู เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ข้องานท่ีทา่นรับผิดชอบเป็นงานน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ชว่ยให้ทา่นมีโอกาสพฒันาความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะในการท างานมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และข้องานของท่านได้ใช้ฝีมือในการท างาน เกิด

ความรู้สกึท้าทายและมีคณุคา่ในการท างานมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

1.5 ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ข้อทา่นรู้สึกวา่องค์การท่ีทา่นสงักดั ต าแหนง่หน้าท่ีการงาน รวมถึงรายได้ท่ีได้รับอยูมี่ความมัน่คงมี

คา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และข้อทา่นได้รับการสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชาให้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าท่ี

การงานมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 



1.6 ด้านการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนัอยูใ่นระดบัสงู  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ข้อทา่นมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานอยูเ่สมอมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และข้อทา่นได้รับความ

ชว่ยเหลือเป็นอยา่งดีจากเพ่ือนร่วมงานในการท างานอยูเ่สมอมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

1.7 ด้านประชาธิปไตยในองค์การอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อทา่นมี

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานอยูเ่สมอมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และข้อทา่นได้รับความชว่ยเหลือเป็นอย่างดี

จากเพ่ือนร่วมงานในการท างานอยูเ่สมอมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

1.8 ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวัอยูใ่นระดบัสงู  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อ

ภาระหน้าท่ีของท่านไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินชีวิตครอบครัวมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และข้อทา่นรู้สึกพอใจกบั

เวลาในการท างานและเวลาวา่งสว่นตวักบัเวลาของครอบครัวมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

1.9 ด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ข้อหนว่ยงานท่ีทา่นท ามีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม เชน่ การก าจดัของเสีย การลดขยะ หรืออ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง เป็นต้นมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และข้อทา่นได้รับโอกาสในการเข้าร่วมในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ของ

องค์การอนัเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของข้าราชการพลเรือนในกองอ านวยการรักษาความ

มัน่คงภายในราชอาณาจกัร ภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ด้านความผกูพนั

ด้านการคงอยูก่บัองค์การ มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และด้านความผกูพนัด้านจิตใจ มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

2.1 ด้านความผกูพนัด้านจิตใจอยูใ่นระดบัสงู เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ข้อทา่นรู้สกึมีสว่น

ร่วมในองค์การแหง่นี ้พร้อมทุม่เทความพยายามในการท างานเพ่ือองค์การแหง่นีมี้คา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และข้อ

ถึงแม้วา่มีองค์การอ่ืนจะให้ผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ท่ีองค์การแหง่นี ้แตท่า่นก็ไม่คดิจะลาออกจากองค์การแหง่

นีมี้คา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

2.2 ความผกูพนัด้านคงอยู่กบัองค์การอยูใ่นระดบัสงู เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ข้อทา่นมา

ท างานอยา่งตอ่เน่ืองทกุวนั เปรียบเสมือนองค์การแหง่นีเ้ป็นบ้านหลงัท่ีสองของทา่นมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และ

ข้อทา่นรู้สึกวา่ปัญหาขององค์การคือปัญหาของทา่นมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 



 

2.3 ความผกูพนัด้านบรรทดัฐานอยูใ่นระดบัสงู เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ข้อทา่นรู้สกึวา่ทา่น

เป็นสว่นหนึง่ขององค์การมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ และข้อองค์การแหง่นีมี้ความหมายกบัทา่นมากโดยไมค่ิดจะ

เปล่ียนท่ีท างานมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

3. วิเคราะห์ตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 1 ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ระยะเวลารับ

ราชการ รายได้ตอ่เดือน และระดบัต าแหนง่ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของข้าราชการพล

เรือนกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรท่ีแตกตา่งกนั พบวา่ 

ตวัแปรสว่นบคุคล เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระยะเวลาท่ีรับราชการ และระดบัต าแหนง่ท่ี

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของข้าราชการพลเรือนในกองอ านวยการรักษาความมัน่คงใน

ราชอาณาจกัรท่ีแตกตา่งกนัผลการทดสอบพบวา่คา่ P-value มีคา่มากกว่า 0.05 ซึง่หมายความวา่ปัจจยัใน

สมมตฐิานดงักล่าวท่ีแตกตา่งกนั ไมมี่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การปฏิเสธสมมตฐิานท่ีวางเอาไว้ 

ยกเว้นตวัแปรด้านระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั  กลบัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กร ผลการ

ทดสอบพบว่าคา่ P-value มีคา่มากกวา่ 0.05 ซึง่หมายความวา่ปัจจยัในสมมตฐิานดงักลา่วท่ีแตกตา่งกนั มี

ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การท่ีแตกตา่งกนัสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางเอาไว้โดยท่ีข้าราชการพลเรือนท่ีมี

ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี มีระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกบับคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษา

ปริญญาตรี และระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

สมมตฐิานท่ี 2 คณุภาพชีวิตในการท างานมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของบคุลากร ทดสอบ

พบวา่คา่ P-value มีคา่มากกวา่ 0.05 ซึง่หมายความวา่ปัจจยัในสมมตฐิานดงักล่าวท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่

ความผกูพนัตอ่องค์การท่ีแตกตา่งกนัสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีวางเอาไว้โดยท่ีข้าราชการพลเรือนท่ีมีระดบั

การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกบับคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่

ปริญญาตรีอยา่งมีนยัยะส าคญัท่ี 0.05 โดยเม่ือน าไปวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) เพ่ือ

หาวา่ตวัแปรตวัไหนสง่ผลตอ่ความผกูพนัมากท่ีสดุ โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรคณุภาพชีวิตท่ีมีอ านาจในการ

ท านายความผกูพนัตอ่องค์การได้ดีท่ีสดุ 3 ล าดบัแรกคือ การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั 

ความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน และประชาธิปไตยในองค์การ ตามล าดบั 

 



อภิปรายผล  

จากการศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของข้าราชการพล

เรือนในกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี  ้

1. โดยรวมมีความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ในระดบัสงู โดยด้านความผกูพนัด้านการคงอยูก่บัองค์การ

มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ ท่ีเป็นดงันีอ้าจเป็นเพราะวา่ข้าราชการพลเรือนในกองอ านวยการรักษาความมัน่คง

ภายในราชอาณาจกัรรู้สกึเสมือนวา่องค์การเป็นบ้านหลงัท่ีสองของตน จงึมาท างานอยา่งตอ่เน่ืองทกุวนั

และทุม่เทความพยายามในการท างานเพ่ือองค์การเตม็ท่ี และรู้สกึวา่ตนเป็นสว่นหนึง่ขององค์การ โดยผล

การศกึษาสอดคล้องกบัการศกึษาของ จฑุามาศ วรรศภุผล (2556) โดยศกึษาเร่ือง การศกึษาคณุภาพชีวิต

ในการท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กร: กรณีศกึษา กลุม่บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ พบวา่ความผกูพนัตอ่

องค์การโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู  

2. โดยรวมมีคณุภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยท่ีภาระหน้าท่ีไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่

การด าเนินชีวิต และได้รับความชว่ยเหลืออยา่งดีจากเพ่ือนร่วมงานอยูเ่สมอ ท าให้ข้าราชการพลเรือนใน

องค์การรู้สกึพอใจกบัเวลาในการท างานเพราะมีเวลาสว่นตวักบัครอบครัว และสภาพสงัคมในองค์การมี

ความสนบัสนนุชว่ยเหลือกนั ความสมัพนัธ์ภายในหนว่ยงานเป็นปัจจยัพืน้ฐานเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีควรให้

ความส าคญั ซึง่จะสง่ผลให้บคุลากรเกิดความผกูพนัด้านจิตใจกบัองค์การ และอยูก่บัองค์การได้ยาวนาน 

ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Hellrigel et al, 2001 (อ้างถึงใน ศรัิส ยศปัญญา, 2556) โดยกลา่วว่า

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานเองก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิผลตอ่ความผกูพนัเชน่เดียวกบัเร่ือง

คา่ตอบแทน 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั  

1. จากผลการศกึษาพบว่าด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ควรมีการ

มอบหมายงานเพ่ือพฒันาบคุลากร มีแนวทางหรือโอกาสท่ีชดัเจนในการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีการท างานใน

ระดบัท่ีสงูขึน้อยา่งยตุธิรรม องค์การควรมีการ     จงูใจให้บคุลากรมีโอกาสก้าวหน้า   



 

2. จากผลการศกึษาพบว่าด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง องค์การควรจดั

กิจกรรม สอดแทรกกิจกรรมให้เกิดความภมูิใจในองค์การนี ้โดยลกัษณะกิจกรรมท่ีจดัควรมีประโยชน์ตอ่

สงัคม หรือสร้างภาพลกัษณ์ให้องค์การเป็นท่ีรู้จกัในแง่บวก ซึง่จะท าให้บคุลากรเกิดความรักความผกูพนัใน

องค์การ 

3. จากการศกึษาพบว่าด้านสภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ควรมีการสนบัสนนุในการพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างาน โดยสร้างความรู้สึกวา่สถานท่ีท างานมี

ความปลอดภยั และมีการออกนโยบายสง่เสริมสขุภาพของข้าราชการพลเรือน เชน่การตรวจสขุภาพ

ประจ าปีแก่บคุลากรเพ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิต ซึง่หากบคุลากรมีสขุภาพท่ีดีก็จะสง่ผลให้การท างาน

ออกมาดี 

4. จากการศกึษาพบว่าด้านประชาธิปไตยในองค์การอยูใ่นระดบัปานกลาง หนว่ยงานควรเปิดกว้างและรับ

ฟังความคิดของผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ ซึ่งจะชว่ยสร้างความผกูพนัระหว่างผู้บงัคบับญัชาและ

ผู้ใต้บงัคบับญัชา ซึง่มีผลตอ่ความผกูพนัโดยรวม  

5. จากการศกึษาพบว่าด้านการได้รับคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง องค์กรควร

มีการประเมินผลท่ีมีการชีว้ดัอยา่งชดัเจนและน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัต าแหนง่และความสามารถของ

บคุลากร และให้บคุลากรรับรู้ถึงผลการประเมินของตนเพ่ือลดอคติตอ่งานท่ีท า 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

1. ควรมีการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัตอ่องค์กรของ

ข้าราชการพลเรือนในกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในประเทศในเชิงลกึ เชน่ ใช้การสมัภาษณ์ 

เพ่ือให้ได้ความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสดุ 

2. ควรมีการศกึษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การเชน่ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

ความพงึพอใจใจการท างาน หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
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