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This research had purposes for studying the level of relationship of quality of work 
life and organizational commitment of Ban Karuna juvenile vocational training center for boys. 
The sample group was all 95 practitioners at Ban Karuna juvenile vocational training center 
for boys. Tools used in this research were the questionnaire. To analyze the data used 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s coefficient correlation. 

The results were found that:  
1. The individual factors' population mostly were male, their age was between 30-

40 years old, their marriage status was married, their educational level was the bachelor 
degree, the job experience was over 10 years, their salary was 15,001-30,000 baht. 

2. The level of quality of work life, in general, was medium. When considering 
each side, it was found that the mean of opinion about quality of work life on the balance 
between work life and the other sides of life was the highest. When considering each side, it 
was found that the organizational commitment on using their capacity for the organization was 
the highest. 

3. For the organizational commitment classified by the individual factors of staffs 
at Ban Karuna juvenile vocational training center for boys, the results were found that the 
women’s staff, their age was between 41-50 years old, their marriage status was married, 
their educational level was lower than the bachelor degree, the job experience was between 
6-10 years and their salary was 15,001-30,000 baht were the mean of organizational 
commitment, in general, was the highest. 

4. The quality of work life and the organizational commitment, in general, of staffs 
at Ban Karuna juvenile vocational training center for boys had the positive relationships, the 
medium level. The coefficient correlation (ρ) was 0.61.   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
การบริหารองค์การนับตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่ึงในองค์ประกอบสําคัญแห่ง

ความสาํเร็จนัน่คือ “คน” ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุด ดงันั้นองค์การทุกแห่งจึงพยายามเป็นอย่าง

ยิ ่งในการคัดสรรบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและดึงศกัยภาพของบุคคลากรเหล่านั้ นให้เขา้มาอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพและรักษาไว้ให้นานท่ีสุด โดยพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

บุคลากรใหสู้งข้ึน 

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ตามท่ี สันติ (2540: 39-40) ไดก้ล่าวถึงว่า คุณภาพชีวิตใน

การทาํงานเป็นส่ิงท่ีคนเราจะสามารถทาํงานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพิ ่ม

ผลผลิตได ้โดยมีความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัภายใน สาํหรับปัจจยัภายนอก

คือสภาพแวดลอ้มในการทาํงานจะเป็นส่ิงท่ีทาํใหค้นเรามีความสุขกบัการทาํงานเกิดความพึงพอใจ

ในการทาํงาน 

การคาํนึงถึงความเป็นมนุษยท่ี์มีศกัด์ิศรีความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ ความเป็น

ส่วนตัว มีความต้องการทางสังคม ต้องการยอมรับและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานท่ีจะทาํให้

องคก์ารบรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ ดงันั้นหากองคก์ารสามารถหาคนดีมีความรู้ มีความสามารถ

เขา้มาปฏิบติังานและสามารถดึงดูดผูมี้ความรู้ มีความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานกบัองค์การหรือ

หน่วยงานใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะนานได ้จะทาํให้การบริหารงานในองค์การนั้นเจริญกา้วหน้า และ

สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การต่างๆจึงมีแนวความคิดท่ีจะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร โดยมีปัจจยัพ้ืนฐานในการพฒันา 2 ประการ คือ ปัจจยัดา้นร่างกาย คือ 

ตอ้งมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย และปัจจยัทางดา้นจิตใจ คือ เร่ืองของความรู้สึกนึกคิดและการมี

จิตใจท่ีพร้อมรับกบัการทาํงานในทุกสถานภาพ ทุกโอกาสและทุกเวลา ซ่ึงการพฒันาทั้ งทางดา้น

ร่างกายและจิตใจส่วนหน่ึงเกิดจากการพฒันาตนเอง แต่อีกส่วนหน่ึงเป็นผลจากการกระทาํของ

องค์การท่ีจะพฒันาบุคคลในองค์การในรูปแบบต่างๆ และการจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการ

ปฏิบติังาน 

กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงในกระบวนการยติุธรรม 

ไดรั้บการยกฐานะจากสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  ให้เป็นกรมพินิจและคุม้ครองเด็ก
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และเยาวชนเมื่อ พ.ศ. 2545 ซ่ึงผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิรูประบบราชการ ตามพระราชบญัญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอาํนาจหน้าท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั ่วราชอาณาจักร มีภารกิจในการพินิจเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา

ความผิด การให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ การบาํบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และการสงเคราะห์เพ่ือให้

สงัคมไทยมีสถาบนัครอบครัวเขม้แข็ง ชุมชนแข็งแรง สามารถร่วมกนักนัดูแลสมาชิกในชุมชน ลด

การกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นความดูแล มีทกัษะในการดาํรงชีวิต สามารถกลบัไปอยู่

ร่วมกบัครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อ

ครอบครัวและเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได  ้(กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชน, 2550: 1) 

ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา เป็นหน่วยงานในสงักดักรมพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 100 หมู่ท่ี 14 ถนนสุขุมวิท ตาํบล

บางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มีหน้าท่ีในการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ

ระหว่าง 15-24 ปี ตามคาํพิพากษาของศาล โดยจดัสวสัดิการให้แก่เด็กและเยาวชนไดรั้บอย่างเท่า

เทียมกนัไม่ว่าจะเป็นปัจจยัส่ี ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นแก่การดาํเนินชีวิตประจาํวนั การจดัการศึกษา

อบรม การฝึกวิชาชีพ การบาํบดัแกไ้ข ฟ้ืนฟแูละสงเคราะห์เด็กและเยาวชนตามแผนการบาํบดัแกไ้ข 

ฟ้ืนฟ ูรวมทั้งประสานงานการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูละสงเคราะห์เพ่ือรองรับภารกิจ ความร่วมมือ ใน

กระบวนการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน ระหว่างสถานพินิจกบัส่วนราชการหรือภาคชน

อ่ืนๆ ใหต้รงตามกฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติ 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานจึงเป็นประเด็นท่ีสําคัญของศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา ท่ีควรมี การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานดว้ยวิธีการต่างๆเพ่ือทาํให ้

บุคลากรมีความสุขสนุกกบัการทาํงาน ซ่ึงเป็นการป้องกนัมิให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่ามีคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานตํ่าลง ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งสาํรวจและรีบแกไ้ข ถา้หากตอ้งการเห็นบุคลากรมี

คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี 

นอกจากคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทาํงานแลว้ ความผกูพนักบัองคก์ารมีผลต่อความสาํเร็จ

ของงานตามท่ี สมภพ (2537: 29) ไดก้ล่าวไวว้่า บุคลากรท่ีมีความผกูพนักบัองค์การจะไม่ลาออก

จากองค์การ และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความพยายามตั้ งใจท่ีจะพฒันา

กระบวนการดาํเนินงานเพื่อใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ แต่ในทางกลบักนัถา้บุคลากรไม่มีความ

ผกูพนัต่อองค์การก็จะทาํงานเพียงเพื่อแลกกบัค่าตอบแทนเท่านั้น โดยไม่มีความตั้ งใจหรือไม่ใช้

ความพยายามในการทาํงาน เพิกเฉยต่องาน ท่ีนอกเหนือจากงานในหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงทาํ
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ใหป้ระสิทธิภาพขององคก์ารลดลง ฉะนั้นการเสริมสร้างความผกูพนัจึงมีความจาํเป็นเพ่ือจูงใจให้

บุคลากรในองคก์ารเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัในองคก์ารลว้นมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาว่า บุคลากรของศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้น

กรุณา มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และความผกูพนัต่อองค์การ เป็นอย่างไร ทั้ งน้ี จะเป็น

แนวทางในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานเพื่อใหบุ้คลากรของศนูยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดีข้ึนและมีความผกูพนัต่อองค ์

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.  เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และระดบัความผกูพนัต่อองค์การของ

บุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 

 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากร จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคลของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 

 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผูกพนัต่อ

องคก์ารของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 

กกกกกก 

3. ขอบเขตการวจิยั 

กกกกกกกก ในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การของเจา้หน้าท่ีศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งัน้ี 

3.1 ขอบเขตเชิงเน้ือหา 
เน้ือหาในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ตามแนวทางของ 

Walton (1973) ไดแ้ก่ 1)การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2)สภาพการทาํงานท่ีมีความ

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 4)โอกาสในการพฒันา

สมรรถภาพของตนเอง 5)การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 6) ประชาธิปไตยใน

องค์การ 7)  ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ความ

ผกูพนัต่อองค์การ ตามแนวทางของ Strees (1977) ได้แก่ 1)ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2)ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การ 3)

ความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร 
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3.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยูใ่นศนูยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนชายบา้นกรุณา รวมทั้ งสิ้น 95 คน (ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา, 

2557) 

3.3  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร   

3.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการทาํงานในองคก์าร และระดบัเงินเดือน 

3.3.2 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ประกอบไปด้วย 1)การได้รับค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยติุธรรม 2)สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความกา้วหน้า

และความมัน่คงในงาน 4)โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง 5)การบูรณาการทางสังคม

หรือการทาํงานร่วมกนั 6) ประชาธิปไตยในองค์การ 7)  ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้น

อ่ืน 8) ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

3.3.3 ความผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบไปดว้ย 1) ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และ

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การ    

3) ความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร 

3.4 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ไดมี้การศึกษาพ้ืนท่ีของศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นกรุณา ตาํบลบางปลา  อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

3.5 ขอบเขตเวลาระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาวิจยั โดยเร่ิมศึกษาตั้ งแต่เดือน

กนัยายน พ.ศ. 2556จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 10 เดือน และผูว้ิจยัทาํทาํการ

เก็บขอ้มลูในช่วงเวลา เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 

 

4. กรอบแนวคดิการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การ

ของเจา้หนา้ท่ีศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

แลว้นาํมาสังเคราะห์ เพ่ือให้ไดก้รอบแนวคิดในการวิจยั โดยผูว้ิจยัได้นาํแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน ตามแนวทางของ Walton (1973) และความผกูพนัต่อองค์การ ตามแนวทางของ 

Strees (1977) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และเป็น

แหล่งขอ้มลูในการปรับปรุงให้บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา มีความ

ผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงอาจจะส่งผลใหก้ารบริหารจดัการในองคก์ารประสบความสาํเร็จมากยิง่ขึน้ 

ก 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาการทาํงานในองคก์าร 

6. ระดบัเงินเดือน 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

2. สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ 

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คง 

4. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง 

5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงาน

ร่วมกนั 

6. ประชาธิปไตยในองคก์าร 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอื่น 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ความผูกพันต่อองค์การ 

1. การยอมรับองคก์าร 

2. การใชค้วามสามารถเพ่ือองคก์าร 

3. ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร 
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

6.1 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยูใ่นศนูยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการทาํงานในองคก์าร และระดบัเงินเดือน 

 6.2 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึง ระดบัของความรู้สึกของบุคลากรเก่ียวกับ

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม สภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ

ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการ

ทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั ประชาธิปไตยในองคก์าร ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั

และลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

6.2.1 ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ท่ีบุคลากรได้รับจากการปฏิบัติงานเพียงพอในการดาํรงชีวิตและยุติธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับ

ลกัษณะงานและการปฏิบติังาน 

6.2.2 สภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง 

ผูป้ฏิบติังานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีจะทาํให้สุขภาพไม่ดี ควรจะกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเก่ียวกบัเร่ืองของเสียง กลิ่น การรบกวนทาง

สายตา 

6.2.3 ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกเช่ือมัน่ท่ีมี

ต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน และโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในงาน ทั้งในเร่ืองของรายได้

และตาํแหน่งงาน 

6.2.4 โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล หมายถึง โอกาสท่ีบุคลากรได้

ใชฝี้มือพฒันาทกัษะและความรู้ของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า และ

มีความรู้สึกทา้ทายจากการทาํงานของตนเอง 

6.2.5 การบูรณาการทางสงัคม  หมายถึง  ลกัษณะของความสมัพนัธ์ในสังคม กลุ่ม

เพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา 

6.2.6 ประชาธิปไตยในองคก์าร หมายถึง การใชห้ลกัรัฐธรรมนูญในการปฏิบติังาน 

การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ความเสมอภาค ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน 

6.2.7 ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั หมายถึง  การแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม

ในการดาํรงชีวิตเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน เวลาส่วนตวั เวลาสาํหรับครอบครัว เวลาพกัผ่อน และ

เวลาท่ีใหก้บัสงัคม 
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6.2.8  ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  หมายถึง  กิจกรรมหรืองานท่ี

บุคลากรปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม การไดท้าํ

ประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพิ่มคุณค่าความสาํคญัของอาชีพและเกิดความรู้สึกภูมิใจในองค์การ

ของตนเอง 

 6.3 ความผกูพนัต่อองคก์าร  หมายถึง  ความรู้สึกในทางบวกซ่ึงแสดงถึงพฤติกรรมเป็น

หน่ึงเดียวกนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร คือ การยอมรับองคก์าร การใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ

และความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

6.3.1 การยอมรับองค์การ  คือ  ความรู้สึกของบุคลากรต่อองค์การของตนว่ามี

คุณค่า มีช่ือเสียงและไดรั้บรู้ว่าองคก์ารอาํนวยประโยชน์และรับผดิชอบต่อสงัคม 

6.3.2 การใช้ความสามารถเพ่ือองค์การ  คือ การทุ่มเทให้กบังาน ดว้ยกาํลงักาย 

กาํลงัใจ ให้กับงานท่ีรับผิดชอบ เมใจท่ีจะปฏิบติังาน เสียสละ และใช้ความพยายามเต็มท่ีในการ

ปฏิบติังานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ดว้ยความเต็มใจ 

6.3.3 ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร  คือ มีความเขา้ใจและยินดีปฏิบติัตาม

ค่านิยมขององ๕การ มีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายขององค์การ และมีความภาคภูมิใจท่ีได้

ร่วมงานในองคก์าร 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัองค์การของเจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ผูว้ิจัยไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและไดร้วบรวม

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเอกสารทางวิชาการมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

2.  แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

3.  การดาํเนินงานของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

4.  การดาํเนินงานของศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 

5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการทํางาน 

 ผูว้ิจยัขอเสนอแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 

 คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคล ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีลกัษณะเป็น

นามธรรม จึงมีผูก้าํหนดความหมายคุณภาพชีวิตในการทาํงาน แนวคิด ตลอดจนการกาํหนดปัจจยั

ตวับ่งช้ีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน เพ่ือใชใ้หเ้ป็นหลกัเกณฑก์ารตดัสินท่ีจะสามารถบอกไดว้่าบุคคล

มีชีวิตการทาํงานท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นอยา่งไร ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลง

มาตลอด 

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หรือ Quality of work มีความสาํคญัอย่างยิ ่งในการทาํงาน

ในปัจจุบนัเพราะถือว่า คนเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญั เป็นตน้ทุนทางสงัคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบนัคนส่วน

ใหญ่ตอ้งเขา้สู่กระบวนการทาํงานตอ้งทาํงานเพ่ือให้ชีวิตดาํรงอยู่ได ้และตอบสนองความตอ้งการ

พ้ืนฐาน เม่ือคนตอ้งทาํงานในท่ีทาํงานคร่ึงหน่ึงของเวลาในแต่ละวนัของคนเราจะอยูท่ี่ทาํงาน ดงันั้น 

ท่ีทาํงานจึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทาํให้เกิดความสุขทั้ งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมัน่คง 

ความรู้สึกดงักล่าวควรจะเป็นส่ิงท่ีคนทาํงานไดป้ระสบจากท่ีทาํงาน (สนัติ,2541) 
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 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

 Walton (1973: 12) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้่า เป็นลกัษณะการทาํงาน

ท่ีตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความ

เป็นบุคคล สถานภาพตวับุคคลหรือสงัคม เร่ืองสงัคมขององคก์ารท่ีทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ 

 Bluestone (1977: 44) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้่า  เป็นการสร้างสรรค์

บรรยากาศท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการทาํงานสูงข้ึน โดยผา่นการเขา้มามีส่วน

ร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาสําคญัขององค์การ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการ

ทาํงานของพวกเขานัน่คือ ไดห้มายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์

โดยทาํใหมี้ประชาธิปไตย ในสถานท่ีทาํงานเพิ ่มมากข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดความปรับปรุงประสิทธิผล

ขององค์การ ทั้งน้ี เพราะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้สมาชิกขององค์การในทุกระดับได้นาํเอา

สติปัญญา ความเช่ียวชาญ ทกัษะและความสามารถอ่ืนๆ มาใชใ้นการทาํงานในองค์การ ย่อมทาํให้

สมาชิกหรือกาํลงัแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

ทศันคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์การข้ึน เช่น การขาดงานลดลง คุณภาพของผลิตภณัฑ์

เพิ่มข้ึน การกวดขนัเก่ียวกบัวินัยผ่อนคลายลง ความคบัขอ้งใจลดลง เป็นตน้ และ Merton (1977 : 

55) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้่า เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งครอบคลุมทุกๆเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัจริยธรรมการทาํงานและสถานภาพการทาํงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินสภาพการ

ทาํงาน ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของคนงาน การจดัการเพ่ือประสิทธิภาพของผลผลิตและการ

ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางว่ามีส่วนต่อความมัน่คงและเสถียรภาพของสงัคม 

 ติน (2530: 15) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้่า ชีวิตการทาํงานท่ีมีศกัด์ิศรี

เหมาะสมกบัเกียรติภูมิ และคุณค่าความเป็นมนุษยข์องบุคลากร นั ่นคือ ชีวิตการทาํงานท่ีไม่ถูกเอา

รัดเอาเปรียบและสามารถสนองความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมยั    

ชาญชยั (2535: 38) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้่า คุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่าง

คนงานกบัส่ิงแวดลอ้มของการทาํงานทั้ งหมดพร้อมทั้ งมิติทางดา้นมนุษย ์(Human Dimension) ท่ี

เพิ่มเขา้ไปเสริมมิติดา้นเทคนิคและเศรษฐกิจ และสันติ (2540 : 39-40) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานไวว้่า เป็นส่ิงท่ีคนเราจะสามารถทาํงานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการ

เพิ่มผลผลิตไดโ้ดยมีความพร้อมทั้ งดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยภายใน สําหรับปัจจัย

ภายนอกก็คือสภาพแวดลอ้มในการทาํงานจะเป็นส่ิงท่ีทาํให้คนเรามีความสุขกบัการทาํงานเกิด

ความพึงพอใจในการทาํงาน 
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 สรุป คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่องานและ

สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในการทาํงาน ทาํให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขเม่ือได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการ และส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังาน และประสิทธิผลของงาน 

 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

 Walton (1973) เป็นบุคคลท่ีไดท้าํการศึกษา เร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยา่งจริงจงั 

โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลเก่ียวกับคุณภาพชีวิต เน้นแนวทางความเป็นมนุษย ์

(humanistic) ศึกษาสภาพแวดลอ้มตวับุคคลและสงัคมท่ีส่งผลทาํให้การทาํงานประสบความสาํเร็จ 

ผลผลิตท่ีไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของบุคคลในการทาํงาน โดย Walton 

ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานนั้นว่า ประกอบไปดว้ยเง่ือนไข

ต่างๆ 8 ประการ ดงัน้ี 

 1. การได้รับค่าตอบแทนในการทาํงานท่ีเพียงพอและยุติธรรม คือ ค่าตอบแทนท่ี

ไดรั้บจากการปฏิบติังานนั้น จะตอ้งมีความเพียงพอในการดาํรงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ี

สมเหตุสมผลในสังคมนั้ นๆ สําหรับค่าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมก็เกิดจากการเปรียบเทียบ

ค่าตอบแทนจากการทาํงานในตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือเปรียบเทียบ

จากผลการปฏิบติังานท่ีเท่าเทียมกนั 

 2. สภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ผูป้ฏิบติังานไม่ควร

อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี ทั้งต่อร่างกายและการทาํงาน ควรจะมีการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพซ่ึงรวมถึงการควบคุมเก่ียวกบัเสียง การรบกวนทางสายตา 

 3. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ควรใหค้วามสนใจการใหพ้นักงานไดรั้กษา

หรือเพิ่มความสามารถในการทาํงานของเขามากกว่าท่ีจะคอยเป็นผูน้าํให้เขาทาํตาม จะตอ้งมีการ

มอบหมายงานใหม่ หรืองานท่ีตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะท่ีเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต จะตอ้งเปิดโอกาสให้

มีการพฒันาภายในองคก์าร ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดว้ย 

 4. โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล คือ โอกาสในการพฒันาและการใช้

ความสามารถของพนกังานในการปฏิบติังานตามทกัษะและความรู้ท่ีมี ซ่ึงจะทาํให้พนักงานรู้สึกว่า

ตนมีคุณค่าและรู้สึกทา้ทายในการทาํงาน ไดใ้ชค้วามสามารถในการทาํงานเต็มท่ี รวมทั้ งความรู้สึก

ว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

 5. การบูรณาการทางสังคม หรือการทาํงานร่วมกัน คือ การท่ีผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่ามี

คุณค่าไดรั้บการยอมรับ และร่วมมือกนัทาํงานจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ

กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน มีการเปิดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทาํงานท่ีดี ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะใน

หน่วยงาน ปราศจากการมีอคติและการทาํลายซ่ึงกนัและกนั 



 11

 6. ประชาธิปไตยในองคก์าร คือ พนักงานมีสิทธิและความเสมอภาค เคารพในสิทธิ

ส่วนบุคคลยอมรับในความขดัแยง้ทางความคิด รวมทั้ งมาตรฐานการให้ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแก่

พนกังาน 

 7. ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั คือ บุคคลจะตอ้งจดัความสมดุลใหเ้กิดข้ึน

ในชีวิต โดยจะตอ้งจดัสรรบทบาทให้สมดุล ไดแ้ก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซ่ึงจะตอ้งมี

สัดส่วนท่ีเหมาะสม ระหว่างการใชเ้วลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้ งความกา้วหน้าใน

อาชีพ 

 8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม คือ การท่ีพนักงานมีความรู้สึกว่า กิจกรรม

หรืองานท่ีทาํนั้นเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ งองค์การของตนไดท้าํ

ประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพิ่มคุณค่าความสาํคญัของอาชีพและเกิดความรู้สึกภูมิใจในองค์การ

ของตนเอง เช่น ความรู้สึกของพนักงานท่ีรับรู้ว่าหน่วยงานของตนมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ดา้นการผลิต วิธีการดา้นการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมืองและอ่ืนๆ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ในแนวความคิดของ Walton (1973);Huse Cummings (1985) มาปรับ

ใชใ้นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ บุคลากรของศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นกรุณา ทั้ง 8 ดา้น คือ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นสภาพการทาํงานท่ี

คาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนหา้ในการทาํงาน ดา้น

โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 

ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั และด่านลกัษณะงานท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 

2. แนวคดิเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 การพฒันาองคก์ารนั้นควรจะตอ้งสร้างใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร เพราะผล

ท่ีจะไดรั้บกลบัมาคือ พนกังานจะเต็มใจและพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือการทาํงานให้สาํเร็จและบรรลุ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของความผกูพนัองคก์ารท่ีมีผูศึ้กษาคน้ควา้ไว ้

ดงัน้ี 

 ความหมายของความผกูพนัองคก์าร 

 นกัวิชาการท่ีสนใจทางดา้นพฤติกรรมจะมองว่า ความผกูพนัต่อองคก์ารของสมาชิกใน

องค์การจะแสดงออกดว้ยพฤติกรรมท่ีกระทาํอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง การไม่เปล่ียนท่ีทาํงาน

และการทุ่มเทกาํลงัใจในการปฏิบติังาน เพ่ือความสาํเร็จขององคก์าร นักวิชาการท่ีสนใจทางดา้นน้ี

ไดแ้ก่ 
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 Allen and Meyer (อา้งถึงใน อนันต์ชยั,2529: 35-36) ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัองค์การ

ไว ้3 แนวความคิด คือ 

 1.  แนวความคิดดา้นทศันคติ แนวความคิดน้ีจะมองว่าความผกูพนัต่อองค์การเป็น

ความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และให้ความหมายของความผกูพนัต่อ

องคก์ารว่า 

  1.1  ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

  1.2  ความเต็มอกเต็มใจท่ีใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีท่ีจะทาํงานเพื่อองคก์าร 

  1.3  ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาสมาชิกภาพขององคก์ารไว ้

 2.  แนวคิดดา้นพฤติกรรม  แนวความคิดน้ีมองความผกูพนัต่อองคก์ารในรูปแบบความ

สมํ่าเสมอของพฤติกรรม เม่ือคนมีความผกูพนัต่อองค์การก็จะมีการแสดงรูปแบบพฤติกรรมอย่าง

ต่อเน่ืองหรือความคงเส้นคงวาในการทํางาน  ความต่อเน่ืองในการทํางาน โดยไม่โยกยา้ย

เปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน การท่ีคนพยายามรักษาสมาชิกภาพไวโ้ดยไม่โยกยา้ยไปไหนก็เน่ืองจาก

เปรียบเทียบผลไดแ้ละผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน หากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกไปอย่างถว้นถ่ี

แลว้ซ่ึงผลเสียน้ีจะพิจารณาในลกัษณะตน้ทุนท่ีจะเกิดหรือผลประโยชน์ท่ีเสียไป ทฤษฎีท่ีเป็น

แนวคิดน้ีคือ ทฤษฎี Side Bet ของ Hawart S. Becker ซ่ึงสรุปไดว้่า การพิจารณาความผกูพนัต่อ

องค์การเป็นผลมาจากการท่ีคนเปรียบเทียบชั ่งนํ้ าหนักว่า หากเขาลาออกจากองค์การไปเขาจะ

สูญเสียอะไรบา้ง 

 3.  แนวความคิดทางด้านท่ี เ ก่ียวกับความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม 

แนวความคิดน้ีมองความผกูพนัต่อองค์การว่าเป็น ความจงรักภกัดี และเต็มใจท่ีจะอุทิศตนให้กบั

องคก์าร ซ่ึงเป็นผลมาจากบรรทดัฐานขององค์การและสังคม บุคคลรู้สึกว่าเม่ือเขาเขา้เป็นสมาชิก

ขององคก์ารก็ตอ้งมีความผกูพนัต่อองค์การ เพราะนั ่นคือความถูกตอ้งและความเหมาะสมท่ีจะทาํ

ความผกูพนัต่อองค์การนั้นเป็นหน้าท่ีหรือพนัธะผกูพนัท่ีสมาชิกจะตอ้งมีต่อการปฏิบติัหน้าท่ีใน

องคก์าร Kanter (1968: 499) ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัต่อองคก์ารไวว้่า ความเต็มใจของบุคคลท่ีทุ่มเท

พลงัและความจงรักภักดีแก่ระบบสังคม เป็นความผกูพนัต่อความสัมพนัธ์ในสังคมท่ีสามารถ

มองเห็นถึงความปรารถนาอนัแรงกลา้ในตนเอง 

 Sheldon (1971: 143) ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัต่อองคก์ารไวว้่า ทศันคติหรือความรู้สึกท่ี

สมาชิกมีต่อองคก์าร ซ่ึงเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ของบุคคลกบัองคก์าร และ Steers (1977: 46) ไดก้ล่าวถึง

ความผกูพนัต่อองคก์ารไวว้่า ความรู้สึกของพนกังานท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัอง๕การ มีค่านิยม

ท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกองคก์ารคนอ่ืน และเต็มใจท่ีจะอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจเพ่ือปฏิบติังานของ
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องคก์าร Steers and Porter (1983: 442) ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัต่อองคก์ารว่า สามารถแบ่งออกเป็น 

2 แนวความคิด คือ 

 1.  ความผกูพนัทางทศันคติ เป็นการศึกษาความผกูพนัต่อองค์การ โดยท่ีบุคคลจะนาํ

ตนเองไปเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารและผกูพนัต่อองคก์ารในฐานะเป็นสมาชิกขององคก์ารเพ่ือไปสู่

เป้าหมายขององคก์าร 

 2.  ความผกูพนัทางพฤติกรรม เป็นการศึกษาความผกูพนัต่อองค์การท่ีเป็นพฤติกรรม

ปัจจัยความสนใจท่ีบุคคลได้รับจากองค์การ เช่น การไดรั้บความนับถือเป็นผูอ้าวุโส การไดรั้บ

ค่าตอบแทนสูงจึงมีความผกูพนัต่อองคก์าร โดยไม่ตอ้งการเสียผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากองค์การถา้

ละทิ้งไปทาํงานท่ีอ่ืนก็ไม่คุม้ค่าท่ีจะจากองคก์ารไป 

 ภรณี (2529: 99) ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัต่อองคก์ารไวว้่า ทศันคติของสมาชิกท่ีเป็นไป

ในทางบวกต่อองค์การ ความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การมีความหมายท่ีลึกซ้ึงกว่าความผูกพนัทาง

กายภาพ หรือแค่เพียงการดาํรงอยูใ่นองคก์ารเท่านั้น เพราะนัน่รวมไปถึงการท่ีสมาชิกมีความเต็มใจ

ท่ีจะยอมสละความสุขบางส่วนของตนเอง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารดว้ย 

 โดยสรุป ความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกซ่ึงแสดงถึงพฤติกรรม

เป็นหน่ึงเดียวกนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ คือ การยอมรับองค์การ การใชค้วามสามารถเพ่ือ

องคก์าร และความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร 

 ปัจจยักาํหนดความผกูพนัต่อองคก์าร 

 Mowday et al. (1982: 25-35) ไดก้ล่าวถึงปัจจัยท่ีกาํหนดความผูกพนัต่อองค์การ

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) หรือลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ ระยะเวลา

ในการปฏิบติังานในองคก์าร แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีผลทางบวกต่อความผกูพนัต่อองค์การ กล่าวคือ

พนักงานท่ีมีอายุมากกว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานกว่า และมีค่านิยมในงานมากกว่า จะ

ผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่า นอกจากน้ีในกลุ่มพนกังานผูห้ญิงก็มีแนวโนม้จะผกูพนัมากกวา่พนกังาน

ผูช้ายส่วนระดบัการศึกษามีผลทางลบต่อความผกูพนัต่อองคก์าร กล่าวคือ พนกังานท่ีมีการศึกษาตํ่า

จะผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาสูง 

 2. ลกัษณะของบทบาทและงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Role-Related Characteristics) ไดแ้ก่ งานท่ี

มีความสาํคญั งานท่ีมีบทบาทเด่นชดั และบทบาทท่ีสอดคลอ้งกบัตนเอง มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบั

ความผกูพนัต่อองคก์าร กล่าวคือ พนักงานท่ีทาํงานท่ีมีความสาํคญั มีความขดัแยง้ในบทบาทและ

ความไม่ชดัในบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งตํ่า มีแนวโนม้ท่ีจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง 



 14

 3. ลกัษณะดา้นโครงสร้างขององค์การ (Structural Characteristics) ไดแ้ก่ ระบบของ

องค์การท่ีมีแบบแผน การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการมีส่วนเป็น

เจา้ขององคก์ารมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร กล่าวคือ องค์การท่ีให้พนักงาน

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีการกระจายอาํนาจพนกังานก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง 

 4. ประสบการณ์ในการทาํงาน (Work Experience) ไดแ้ก่ ทศันคติ ท่ีมีต่อผูร่้วมงานใน

องคก์าร การพ่ึงพาผูบ้งัคบับญัชา การปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกว่างานมีความสาํคญั

เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ กล่าวคือพนักงานท่ีมีประสบการณ์ท่ี

ประทบัใจในงาน เช่น ทศันคติของกลุ่มดา้นบวกในหมู่เพ่ือนร่วมงาน การรู้สึกว่าองค์การไดพ้บกบั

ความคาดหวงัของพนกังาน การรู้สึกว่าองค์การสามารถไวว้างใจได ้ความรู้สึกว่าตนเองสาํคญัต่อ

องคก์าร พนกังาน ก็จะมีความผกูพนักบัองคก์ารสูง 

 Streers (1977: 46 – 121) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีกาํหนดความผกูพนัต่อองค์การ โดยเสนอ

องคป์ระกอบ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน รวมไปถึงระยะเวลาในการทาํงานในองค์การ และ

ลกัษณะความตอ้งการของพนกังาน เช่น แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Need for Achievement) เป็นตน้ 

 2. ลกัษณะของงาน ซ่ึงเป็นงานท่ีพนักงานรับผิดชอบอยู่ เช่น ผลป้อนกลบัของงาน 

ความมีเอกลกัษณ์ของงานและโอกาสในการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน เป็นตน้ 

 3. ประสบการณ์การทาํงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บและเรียนรู้ เม่ือเขา้ไปทาํงานใน

องคก์าร เช่น ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองค์การ ความน่าเช่ือถือขององค์การ และทศันคติของ

กลุ่มท่ีมีต่อองคก์ารเป็นตน้ และไดแ้บ่งลกัษณะของความผกูพนัต่อองคก์ารไว ้3 ประการ คือ 

  3.1 เป็นความเช่ืออยา่งแรงกลา้ และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

  3.2 ความเต็มใจและสมคัรใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกาํลงัสามารถ เพ่ือ

ประโยชน์ขององคก์าร 

  3.3 ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

 ผลท่ีเกิดจากความผกูพนัต่อองคก์าร 

 เม่ือบุคคลเกิดความผกูพนัต่อองค์การแลว้ มกัจะเกิดผลในทางท่ีดีต่อองค์การเช่นกนั

ดงัเช่น Steers (1977: 54) ไดก้ล่าวว่าความผกูพนัต่อองค์การนั้น จะส่งผลต่ออตัราการขาดงาน 

(Absenteeism) ซ่ึงจากผลการวิจยัต่างๆ พบว่า หากสมาชิกองค์การมีระดบัความผกูพนัต่อองค์การ

สูงแลว้แนวโนม้ของอตัราการขาดงานจะตํ่าลง 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ ความ

ผกูพนัต่อองค์การ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกซ่ึงแสดงถึงความรู้สึกและพฤติกรรม เป็นหน่ึง
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เดียวกนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์การ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีความเต็มใจในการยอมรับว่าตนเองเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์การและมีความต้องการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ และพร้อมท่ีจะใช้

ความสามารถของตนเองเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และผูว้ิจยัเห็นว่าแนวความคิดของ Steers เป็น

แนวคิดท่ีน่าสนใจจะนาํมาศึกษากบับุคลากรในองคก์ารแห่งน้ี เพราะเป็นสถาบนัระดบัอุดมศึกษา ท่ี

เปิดให้มีการเรียนการสอนไดไ้ม่นาน ทาํให้น่าศึกษาว่าความผูกพนัต่อองค์การตามแนวคิดของ 

Steers ทั้ง 3 ดา้นนั้น มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานหรือไม่ ไดแ้ก่ 

 1. การยอมรับองคก์าร 

 2. การใชค้วามสามารถเพื่อองคก์าร 

 3. ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร 

 

3. การดําเนินงานของกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 การเปิดทาํการศาลคดีเด็กและเยาวชนกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเม่ือวนัท่ี28 

มกราคม2495 นบัเป็นการเร่ิมตน้แห่งระบบการแกไ้ขเยยีวยาเด็กและเยาวชนท่ีถกูตอ้งเหมาะสมโดย

แยกปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมสาํหรับผูใ้หญ่ทั้ ง

กฎหมายได้บัญญัติให้มีการสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคลิกภาพภาวะแห่งจิตและ

ส่ิงแวดลอ้มทั้งปวงไปพร้อมกบัการสอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระทาํความผดิซ่ึงจะทาํใหศ้าล

ไดท้ราบถึงสาเหตุแห่งการกระทาํผิดก่อนแลว้จึงใชม้าตรการแกไ้ขเด็กและเยาวชนดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสมเป็นรายบุคคลต่อมากระทรวงยติุธรรมไดเ้สนอปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาล

คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ให้

เหมาะสมยิง่ข้ึนซ่ึงต่อมาไดต้ราพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2506 

และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2506 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้ งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม  2507 

 รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวและเห็นว่าครอบครัวมี

ความสาํคญัต่อการแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชนเพ่ือพิทกัษ์และคุม้ครองสวสัดิภาพของครอบครัว

เช่นเดียวกับสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนจึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีผลใช้บังคับเม่ือวนัท่ี22 

มกราคม2535 โดยกฎหมายดังกล่าวไดเ้พิ่มบทบัญญติัให้มีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

ครอบครัวซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดสากลท่ีถือว่าครอบครัวเป็นพ้ืนฐานอนัสาํคญัของชุมชนการดาํรง

อยู่ของครอบครัวหมายถึงการดาํรงอยู่อย่างมัน่คงของสมาชิกทุกคนในครอบครัวและปัญหา

ครอบครัวย่อมส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัวรวมทั้ ง
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กฎหมายฉบบัดงักล่าวไดป้รับเปล่ียนช่ือของศาลคดีเด็กและเยาวชนกบัสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก

เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อมาเม่ือมีการ

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ซ่ึงตามมาตรา275 บญัญติัให้ศาล

ยติุธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยติุธรรมท่ีเป็นอิสระจึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ข้ึนซ่ึงมีผลให้สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนซ่ึงเดิมอยู่

ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของศาลเยาวชนและครอบครัวมาอยูภ่ายใตส้งักดัของกระทรวงยติุธรรมตาม

มาตรา36 ภายหลงัจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาสังกัดอยู่ภายใต้สํานักงาน

ปลดักระทรวงยุติธรรมในช่วงปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลไดมี้การปฏิรูประบบราชการใหม่โดยไดมี้การ

ตราพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 ข้ึนมีผลทาํใหส้ถานพินิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนไดรั้บการยกฐานะเป็นกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนโดยใหมี้อาํนาจหน้าท่ี

และการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2545 

 วสัิยทัศน์  

 “เป็นผูน้าํในการพิทกัษผ์ูเ้ยาวแ์ละคืนเด็กดีสู่สงัคม” 

 พนัธกจิ 

 1. ส่งเสริมการพิทกัษคุ์ม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพเด็กและเยาวชนส่งเสริมความมัน่คง

ของสถาบนัครอบครัวและชุมชนโดยใชก้ระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์การหันเหคดีออกจาก

กระบวนการยติุธรรมและมาตรการอ่ืนๆ 

 2. ดาํเนินการดา้นคดีอาญาคดีครอบครัวกาํกบัการปกครองและการบาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟู

ป้องกนัพฒันาและสงเคราะห์ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 

 3. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ ง

ภายในและต่างประเทศเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมสาํหรับเด็กและ

เยาวชน 

 4. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพฒันากฎหมายการพิทกัษ์คุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน

รวมทั้งระบบรูปแบบวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบังานคดีและการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชน 

 5. พฒันาบุคลกรและระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
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ภาพท่ี 2โครงสร้างกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

ท่ีมา: กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน, โครงสร้างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 

เขา้ถึงเม่ือ 15 ธนัวาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www2.djop.moj.go.th/about/structure 
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4. การดําเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
 ประวติัความเป็นมา 

 ก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนพ.ศ.2494ใชช่ื้อว่า”สถานฝึก

และอบรม 16 ไร่”โดยเรียกตามจาํนวนพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีตั้ งสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนกลางศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางกระทรวงยติุธรรมเร่ิมเปิดดาํเนินการควบคุมดูแลเด็กและ

เยาวชนท่ีศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสัง่เขา้รับการฝึกและอบรมเม่ือพ.ศ. 2497 คร้ันพ.ศ. 2517 สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ได้

เสด็จเยีย่มสถานฝึกและอบรม 16 ไร่และไดป้ระทานช่ือสถานฝึกและอบรม 16 ไร่ใหม่ว่า“สถานฝึก

และอบรมบา้นกรุณา” ซ่ึงต่อมาไดใ้ชช่ื้อตามลกัษณะงานการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 14 ปี-24 ปีว่า“สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายรุ่นใหญ่ (บา้นกรุณา)” (กรมพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน, 2550) 

 เม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงตามมาตรา 275 

บญัญติัใหแ้ยกศาลยติุธรรมออกจากกระทรวงยติุธรรม และสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและเม่ือวนัท่ี  9 ตุลาคม 2545 ภายใต้แนวทางการปฏิรูป

ระบบราชการได้ตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545 ดว้ยการยกฐานะ

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนสถานฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหญ่ (บา้นกรุณา) จึงไดป้รับปรุงเป็นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

ชายบ้านกรุณาและได้ย ้ายท่ีทําการจากเลขท่ี 187 ถนนสรรพาวุธแขวงบางนาเขตบางนา

กรุงเทพมหานครมาอยูท่ี่ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัสมุทรปราการเมื่อวนัท่ี 3 

กุมภาพนัธ ์2549 เน่ืองจากท่ีทาํการเดิมไดร้ื้อถอนทั้งหมดเพ่ือก่อสร้างใหม่ 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 1.  ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนท่ีมีอาย ุ14 - 24 ปีตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ศาลโดยจดั

ใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บปัจจยัส่ีและส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นแก่การดาํเนินชีวิตประจาํวนัตลอดทั้ ง

ปกครองดูแลดว้ยความรักความเมตตา 

 2. ดาํเนินการจัดการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพตามแผนการบาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟูและ

แผนการดาํเนินชีวิตภายหลงัปล่อย 

 3.  จดัให้มีการบาํบัดแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนตามแผนการบาํบัด

แกไ้ขฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชนแต่ละราย 
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 4.  ประสานงานการบาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟแูละสงเคราะห์เพ่ือรองรับภารกิจความร่วมมือใน

กระบวนการบาํบดัแกไ้ขเด็กและเยาวชนระหว่างสถานพินิจกบัส่วนราชการหรือภาคเอกชนอ่ืนๆ

โครงสร้างการบริหารงาน 

 1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังานสารบรรณงานการเงินการ

พสัดุงานรับตวัเด็กและเยาวชนและจดัทาํทะเบียนประวติัเด็กและเยาวชน 

 2.  กลุ่มงานบาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟมีูหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการให้การสงเคราะห์เด็ก

และเยาวชนการจาํแนกประเภทสุขอนามยัและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 

 3.  กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์

หน่วยงานการประสานกบัชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

 4.  กลุ่มงานพฒันาพฤตินิสยั 

  4.1 งานอภิบาลและการพินิจรับผดิชอบเก่ียวกบัการดูแลเด็กและเยาวชนในดา้นการ

กินอยูห่ลบันอนจดัหาส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นในชีวิตประจาํวนัใหก้บัเด็กและเยาวชน 

  4.2 งานการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพรับผิดชอบเก่ียวกับการพฒันาเด็กและ

เยาวชนโดยการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชนทั้งวิชาสามญัและวิชาชีพตลอดทั้งอบรมบ่มนิสัย

เด็กและเยาวชน 

 โครงการ / กิจกรรมและวิธีการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชน 

 1. การจดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาและตามประเพณี 

 2. พลศึกษานนัทนาการลกูเสือหอ้งสมุด 

 3. อบรมศีลธรรมจริยธรรมและมารยาทสงัคม 

 4. ทศันศึกษาและเขา้ค่ายพกัแรม 

 5. การจาํแนกประเภทเด็กและเยาวชนเพ่ือการบาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟูและพฒันาพฤตินิสัย

เป็นรายบุคคล 

 6. เด็กและเยาวชนทุกคนจะมีครูท่ีปรึกษาเพ่ือใหก้ารดูแลและช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

 7. เด็กและเยาวชนจะไดรั้บการพิจารณาแบ่งชั้นเพ่ือใหท้ราบถึงผลความประพฤติและ

ผลการฝึกและอบรมตลอดจนเพื่อกาํหนดบริการและสิทธิต่างๆท่ีเด็กและเยาวชนสมควรไดรั้บใน

แต่ละระดับชั้ นโดยมีระเบียบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาว่าด้วยการ

ประเมินผลการฝึกและอบรมดา้นความประพฤติและการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2547 เป็น

เคร่ืองมือพิจารณา 

 8. กิจกรรมการบาํบดัฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชนผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติด 

 9. กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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 10. กองลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ค่ายลกูเสือTo be Number One) 

 การจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชนมีดงัน้ี 

 1.วิชาสามญัระดบัประถมศึกษา 

 2.  วิชาสามญัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 3.  วิชาสามญัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 4.  ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้ชาย 

 5.  ช่างตดัผมชาย 

 6.  ช่างศิลป์ 

 7.  ช่างหตัถกรรม 

 8.  ช่างไมค้รุภณัฑ ์

 9.  ช่างเช่ือมโลหะ 

 10. ช่างไฟฟ้า 

 11. ดนตรี 

 12. เกษตรกรรม 

 13. เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

 14. โยธา (เด็กและเยาวชนเขา้ใหม่) 

 15. โภชนาการ  

 วิสยัทศัน์ 

 “พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นท่ีพึงประสงคข์องสงัคมอยา่งย ัง่ยนื” 

 พนัธกิจ 

 1. บาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟแูละพฒันาพฤตินิสยัเด็กและเยาวชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. บุคลากรทุกคนเป็นนกับาํบดัอยา่งมืออาชีพ 

 3. ให้บริการเด็กและเยาวชนเก่ียวกับปัจจัยส่ีและส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจ ําเป็นใน

ชีวิตประจาํวนัอยา่งเสมอภาคและเพียงพอตามมาตรฐานตลอดทั้งปัจจยัพ้ืนฐานท่ีคนควรไดรั้บ 

 4. พฒันาบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สูงสุดกบังานราชการ 

 5.ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนให้มีส่วนร่วมใน

การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
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5.  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง   

 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์าร 

 อรพินธ ์เสวกาปี (2553) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัการ

รับรู้ภาวะผูน้าํของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน

กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัตํ่า และเม่ือ

จาํแนกเป็นรายดา้นพบว่าในแต่ละดา้นมีคะแนนคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัตํ่า การรับรู้ภาวะผูน้าํของ

พนกังานสรรพากร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัตํ่า และเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า ค่าเฉล่ียดา้น

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง ดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนและดา้นภาวะผูน้าํแบบตามสบาย อยู่ใน

ระดบัตํ่า ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตกบัการทาํงานกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของพนกังานท่ีมีต่อ

หวัหนา้งาน โดยรวม ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 (r=0.370) และคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของ

พนกังานสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ณัฐพล ศิลาทอง (2552) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของเจา้พนักงานสรรพากร สาํนักงานสรรพากรภาค 6 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง มี

ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าพนักงานสรรพากร สาํนักงาน

สรรพากรภาค 6 พบว่า ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดท่ีแตกต่างกนั ระดบัเงินเดือนท่ีไดรั้บท่ีแตกต่างกนั 

ค่าใชจ่้ายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั และความ

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยู่ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นพฤติกรรม ท่ีแตกต่างกนัจะมี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เนตรนภา   นนัทพรวิญญู (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั

บริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า อยูใ่นระดบัมากทั้ ง 4 ดา้น  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ

ตอบสนองจากองคก์ร  รองลงมาคือ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือองคก์รและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดคือ ดา้นความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร ผลการเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนักงานบริษทับริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า 

ปัจจยัท่ีทาํใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั แตกต่าง

กนัไดแ้ก่ สถานภาพรายไดแ้ละอายงุาน  
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                 ธิดาวลัย ์ปล้ืมคิด (2551) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและปัจจยับรรยากาศองคก์ารในภาพรวม

ของพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒอยูใ่นระดบัปานกลาง ในการทดสอบสมมติฐานพบว่า

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับเงินเดือน และหน่วยงานท่ีสังกัด มีความสัมพนัธ์กับระดับ

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน แต่เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการทาํงานไม่

มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน สําหรับปัจจัยบรรยากาศองค์การ ได้แก่ 

โครงสร้างองคก์าร แบบการเป็นผูน้าํ เป้าหมายองค์การ และการติดต่อส่ือสาร มีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

วารุณี  คาํแกว้ (2550) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารไทย

ธนาคาร (จาํกดั) มหาชน สาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคล 

กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานพบว่า เพศ มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้ นไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ผลการวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเก่ียวระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานพบว่าทุกปัจจยัเก่ียวกบั

งาน เช่น งานท่ีรับผิดชอบ ค่าตอบแทน และสวสัดิการ โอกาสกา้วหน้า ความสัมพนัธ์กับเพ่ือน

ร่วมงาน และบรรยากาศท่ีทาํงาน ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเป็นความสมัพนัธใ์นทิศทางบวกระดบัปานกลาง 

 สุรางค์ทิพย ์ทะวิไชย (2549) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อ

องค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า คุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส อายงุาน และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่พบว่ามีความผกูพนัต่อองค์การต่างกนั ส่วน

คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองค์การ และตวัแปร

คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมมีอาํนาจพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานร้อยละ 41 

 ตรีชฎา อุ่นเรือน (2545) ไดท้าํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของลกูจา้งชัว่คราวราย

เดือนกรมวิชาการเกษตรในส่วนกลาง พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน

กรมวิชาการเกษตรในส่วนกลางในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยประเด็นของปัจจยัส่วน

บุคคลพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัทาํให้ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความแต่งต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีเพศ อายุ สถานภาพสมรสจาํนวนผูท่ี้ตอ้งอุปการะ รายไดต่้อ

เดือน ส่วนราชการท่ีสงักดั ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ภาระหน้ีสิน และการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัไม่

มีผลทาํใหร้ะดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีความแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้มาตรการการลด

ขนาดกาํลงัคนของภาครัฐ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อการเป็นสมาชิกกองทุนประกนัสังคมมี
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ความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของลกูจา้งชัว่คราวรายเดือนกรมวิชาการเกษตร

ในส่วนกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ภทัรา (2542) ไดศึ้กษาในเร่ืองการรับรู้คุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารของพนกังานบริษทั ไดกิ้นอินดสัทรีส์(ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 329 คน พบว่าพนักงาน

ท่ีมีอายุมาก อายุงานมาก และสมรสแลว้จะมีความผกูพนัต่อองค์การสูงกว่าพนักงานท่ีมีอายุน้อย 

อายงุานนอ้ย และโสด และยงัพบว่า พนกังานท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเป็นจริงและคาดหวงัสูง

จะมีความผูกพนัต่อองค์การสูงกว่าพนักงานท่ีมีคุณภาพการชีวิตการทาํงานทั้ งท่ีเป็นจริงและ

คาดหวงัตํ่า พนักงานท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัต่างกันน้อยจะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารสูงกว่าพนกังานท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเห็นจริงและท่ีคาดหวงัต่างกนัมาก 

 จากการตรวจแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลพ้ืนฐานของ

องคก์ารท่ีใชเ้พ่ือการศึกษา ผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

 1. คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ใชแ้นวความคิดของ Walton มาปรับใชท้ั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

  1.1 ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

  1.2 ดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

  1.3 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

  1.4 ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง 

  1.5 ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 

  1.6 ดา้นสิทธิของพนกังาน 

  1.7 ดา้นสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 

  1.8 ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 2. ความผกูพนัต่อองคก์าร ตามแนวคิดของ Steers ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

  2.1 การยอมรับองคก์าร 

  2.2 การใชค้วามสามารถเพื่อองคก์าร 

  2.3 ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร 
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บทท่ี 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัองค์การของเจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) 

เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

ชายบา้นกรุณา โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี       

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

1. ประชากรที่ใช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนชายบา้นกรุณา รวมทั้ งสิ้น 95 คน (ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา, 

2557) 

 

2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยแบบสอบถามผูว้ิจยัไดจ้ดัลาํดบัของ

เน้ือหาใหค้รอบคลุมขอ้มลูท่ีตอ้งการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไป

ดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงานในองค์การ และระดับ

เงินเดือน มีขอ้คาํถามทั้งหมดจาํนวน 6 ขอ้ โดยคาํถามเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลายคาํตอบใหเ้ลือก 

(Multiple Choices Questions) และเลือกตอบได้เพียงคาํตอบเดียว (Best Answer) เพ่ือใช้ใน
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การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นกรุณา 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นแบบสอบถามท่ี

ผูว้ิจยัพฒันามาจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี ของ Richard E. Walton ธิดาวลัย ์ปล้ืมคิด (2551)  

สุรางคทิ์พย ์ทะวิไชย (2549) ตรีชฎา  อุ่นเรือน (2545) ภทัรา (2542: 103 - 104) และผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้าง

ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคาํตอบ โดยให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว และ

ลกัษณะของขอ้คาํถามประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบ มีขอ้คาํถามทั้ งหมดจาํนวน 

40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม จาํนวน 4 ขอ้ (ขอ้ 1-4) 

 2. ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 6 ขอ้ (ขอ้ 5-10) 

 3. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน จาํนวน 1 ขอ้ (ขอ้ 11) 

 4. ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล จาํนวน 6 ขอ้ (ขอ้ 12-17) 

 5. ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล จาํนวน 6 ขอ้ (ขอ้ 25-30) 

 6. ดา้นสิทธิของพนกังาน จาํนวน 12 ขอ้ (ขอ้ 18-24 และ 31-35) 

7. ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน จาํนวน 2 ขอ้ (ขอ้ 36-37) 

8. ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม จาํนวน 3 ขอ้ (ขอ้ 38-40) 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีการใหค้ะแนนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามลกัษณะของขอ้คาํถาม

เชิงบวกและขอ้คาํถามเชิงลบดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ขอ้คาํถามเชิงบวกไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

กลุ่มท่ี 2 ขอ้คาํถามเชิงลบไดแ้ก่ ขอ้ 4, 8, 18, 29, 34 

ในแต่ละกลุ่มใหค้ะแนนดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 แต่ละขอ้ใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี  กลุ่มท่ี 2 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปน้ี

 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5   คะแนน ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5   คะแนน 

 เห็นดว้ย   4   คะแนน ไม่เห็นดว้ย 4   คะแนน 

 ไม่แน่ใจ   3   คะแนน ไม่แน่ใจ 3   คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   2   คะแนน เห็นดว้ย  2   คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1   คะแนน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1   คะแนน 
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ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีของ Steers ธิดาวลัย ์ปล้ืมคิด (2551) สุรางค์ทิพย ์ทะวิไชย 

(2549)  ตรีชฎา  อุ่นเรือน (2545) ภทัรา (2542: 103 - 104) และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถาม

สร้างข้ึนตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) ประเมินคาํตอบ โดยให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว และลกัษณะของขอ้คาํถาม

ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบ มีขอ้คาํถามทั้ งหมดจาํนวน 18 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 

ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นการยอมรับองคก์าร จาํนวน 8 ขอ้ (ขอ้ 1-8) 

 2. ดา้นการใชค้วามสามารถเพื่อองคก์าร จาํนวน 6 ขอ้ (ขอ้ 9-14) 

 3. ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร จาํนวน 4 ขอ้ (ขอ้ 15-18) 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีการใหค้ะแนนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามลกัษณะของขอ้คาํถาม

เชิงบวกและขอ้คาํถามเชิงลบดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ขอ้คาํถามเชิงบวกไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

กลุ่มท่ี 2 ขอ้คาํถามเชิงลบไดแ้ก่ ขอ้ 17 

ในแต่ละกลุ่มใหค้ะแนนดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 แต่ละขอ้ใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี  กลุ่มท่ี 2 แต่ละขอ้ใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5   คะแนน ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5   คะแนน 

 เห็นดว้ย   4   คะแนน ไม่เห็นดว้ย 4   คะแนน 

 ไม่แน่ใจ   3   คะแนน ไม่แน่ใจ 3   คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   2   คะแนน เห็นดว้ย  2   คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1   คะแนน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1   คะแนน 

การแปลความหมาย เกณฑก์ารวดัระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผกูพนัต่อ

องคก์าร คาํนวณโดยใชสู้ตรของ Best (1977: 174, อา้งถึงใน ธีรสิทธ์ิ สุขเจริญ, 2550: 60)  

 

 

 คะแนนเฉล่ีย    ระดบั 

 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 

 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 

 1.81 – 2.60  หมายถึง  นอ้ย 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5 – 1 = 26 

         ชั้น    5 
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 1.00 – 1.80  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม 

1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไปเสนอผูท้รง 

คุณวุฒิ และคณะกรรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระ เพ่ือทาํการตรวจสอบ แกไ้ขและปรับปรุงให้มี

ความชดัเจน ถกูตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตาม

จุดมุ่งหมายและสอดคลอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นไดน้าํมาปรับปรุง แกไ้ข และดาํเนิน 

การในขั้นต่อไป 

2.  การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจัยหาความเช่ือมัน่โดยนําแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ (Try Out) กบัประชากรในกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรท่ี

ศึกษา ไดแ้ก่ ท่ีสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 30 คน จากนั้น

จึงนาํมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) 

ของครอนบคั (Cronbach) เม่ือทดสอบความเช่ือมัน่แลว้ ปรากฏผลดังน้ี (รายละเอียดแสดงใน

ภาคผนวก ข) 

1. แบบสอบถามทั้งฉบบั  มีค่าความเช่ือมัน่ = 0.93 

2. ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน มีค่าความเช่ือมัน่ = 0.91 

3. ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร มีค่าความเช่ือมัน่ = 0.90 

ดงันั้นค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัและรายดา้นมากกว่า 0.70 ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑท่ี์ยอมรับได ้(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2553: 474) 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์ต่อผูอ้าํนวยการศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้น

กรุณา เพ่ือขออนุญาตใหเ้ขา้ทาํการเก็บขอ้มลูและใหบุ้คลากรกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม 

2.  เขา้ทาํการเก็บขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา จาํนวน 95 ชุด ให้บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณาตอบแบบสอบถาม 

3.  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
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 4.  ดาํเนินการลงรหสั โดยกาํหนดหมายเลขสาํหรับแบบสอบถามทุกราย กาํหนดรหัส

ขอ้มลูคาํตอบ และลงรหสัในกระดาษคาํตอบ เพ่ือเตรียมวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มลูในแบบสอบถามทุกฉบบั 

2. นาํมาลงรหสัตามคู่มือลงรหสัท่ีสร้างข้ึน 

3. ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือ

ประมวลผลค่าสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามกาํหนดระดบัความมีนัยสาํคญัท่ี

ระดบั 0.50 โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มลูใชรู้ปแบบตารางโดยใชส้ถิติอยา่งง่ายเปรียบเทียบเป็นค่า

ร้อยละ  (Percentage  of  Frequency)   คาํนวณหาค่าเฉล่ีย  (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ)  

เป็นรายดา้น และโดยรวม 

 

6. สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชส้ถิติในการ

วิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย 

(Descriptive Statistics) ซ่ึงวิเคราะห์จากค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ(Percent) 

2. วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณาโดยใชส้ถิติ คาํนวณหาค่าเฉล่ีย (μ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ) 

3. การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร
ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา โดยใช้สถิติ คาํนวณหาค่าเฉล่ีย (μ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

4. ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาโดยแปลงผลค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (ประสพชยั พสุนนท,์ 2553: 472) ดงัน้ี 

 | ρ |≥0.80แสดงว่ามีความสมัพนัธก์นัสูง 

 0.5 < | ρ | < 0.80 แสดงว่ามีความสมัพนัธป์านกลาง 

 | ρ | ≤0.50แสดงว่ามีความสมัพนัธต์ ํ่า 
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัองคก์ารของเจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา มีวตัถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

และระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 2)

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ

บุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 3)เพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นกรุณา ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากประชากรคือเจา้หน้าท่ี

ผูป้ฏิบติังานอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา จาํนวน 95 คน ผลการศึกษา

นาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนชายบา้นกรุณา  

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา  

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนชายบา้นกรุณา 

ส่วนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของ

บุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 
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ส่วนที่  1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ

ทาํงานในองคก์าร และระดบัเงินเดือน ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา  

 (N= 95) 

ปัจจยัดา้นบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ     

  ชาย 70 73.68 

  หญิง 25 26.32 

2 อาย ุ     

  ตํ่ากว่า 30 ปี 6 6.32 

  30-40 ปี 55 57.89 

  41-50 ปี 18 18.95 

  50 ปี ข้ึนไป 16 16.84 

3 สถานภาพสมรส     

  โสด 40 42.11 

  สมรส 48 50.53 

  หยา่ร้าง 7 7.37 

4 ระดบัการศึกษา     

  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 25 26.32 

  ปริญญาตรีข้ึนไป 70 73.68 

5 อายงุานในองคก์าร     

  นอ้ยกว่า 1 ปี 4 4.21 

  1-5 ปี 35 36.84 

  6-10 ปี 8 8.42 

  10 ปี ข้ึนไป 48 50.53 
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ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา  

 (N= 95) 

ปัจจยัดา้นบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

6 ระดบัรายไดต่้อเดือน     

  ตํ่ากว่า 15,000 บาท 36 37.89 

  15,001-30,000 บาท 47 49.47 

    30,001-50,000 บาท 12 12.63 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของของบุคลากรศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 95 คน โดยมีขอ้มูลปัจจัย

ส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงานใน

องคก์าร และระดบัเงินเดือน ดงัน้ี 

  เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกว่าคร่ึงหรือร้อยละ 73.68 เป็นชาย และร้อยละ 26.32

เป็นหญิง 

  อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกว่าคร่ึงหรือร้อยละ 57.89 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี

รองลงมาร้อยละ 18.95 มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 16.84 มีอายุ 50 ปี ข้ึนไป และอายุต ํ่ากว่า 30 

ปี มีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 6.32 

 สถานภาพสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกว่าคร่ึงหรือร้อยละ 50.53 มีสถานภาพ

สมรส รองลงมาร้อยละ 42.11 มีสถานภาพโสด และสถานภาพหย่าร้างมีน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

7.37 

 ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกว่าคร่ึงหรือร้อยละ 73.68 มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.32 

 อายุงานในองค์การ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หรือร้อยละ 50.53 มีอายุงาน

ในองคก์าร 10 ปีข้ึนไป รองลงมาร้อยละ 36.84 มีอายงุานในองคก์าร 1-5 ปี ร้อยละ 8.42 มีอายงุานใน

องคก์าร 6-10 ปี และอายงุานในองคก์ารนอ้ยกว่า 1 ปี มีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.21 

 ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หรือร้อยละ 49.47 มีระดบั

รายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท รองลงมาร้อยละ 37.89 มีระดบัรายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 

บาท และระดบัรายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 บาท มีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 12.63 
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ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทํางานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณา 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา ประกอบดว้ย ประกอบไปด้วย 1)การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม 2)สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความก้าวหน้าและความ

มัน่คงในงาน 4)โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง 5)การบูรณาการทางสังคมหรือการ

ทาํงานร่วมกนั 6) ประชาธิปไตยในองค์การ 7)  ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 8) 

ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

(N= 95) 

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน μ σ การแปลผล 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 2.73 0.65 ปานกลาง 

2. สถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3.10 0.45 ปานกลาง 

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 3.25 0.97 ปานกลาง 

4. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 2.92 0.69 ปานกลาง 

5. การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 3.64 0.42 มาก 

6. สิทธิของพนกังาน 3.39 0.33 ปานกลาง 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวติดา้นอ่ืน 3.67 0.70 มาก 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 3.07 0.47 ปานกลาง 

รวม 3.22 0.43 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มี

คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.43 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นแลว้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.67 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.70 รองลงมาคือคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงาน

ร่วมกนั มีค่าเฉล่ีย 3.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 และพบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้น

การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.65 ตามลาํดบั 
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 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา เป็นรายดา้น ไดแ้ก่ 1)การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2)สภาพ

การทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 4)โอกาส

ในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง 5)การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 6) 

ประชาธิปไตยในองคก์าร 7)  ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 8) ความเป็นประโยชน์

ต่อสงัคม โดยแจกแจงเป็นจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 3 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

(N= 95) 

การไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยติุธรรม 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมี

ความเพียงพอกบั

ค่าใชจ่้ายใน

ชีวิตประจาํวนั 

0 16 21 41 17 2.38 0.97 นอ้ย 

(0.00) (16.84) (22.11) (43.16) (17.89) 

    

  

2 พึงพอใจกบัค่าตอบ 

แทนท่ีไดรั้บจากการ

ทาํงาน 

1 22 22 45 5 2.67 0.93 ปาน

กลาง  (1.05) (23.16) (23.16) (47.37) (5.26) 
  

 

3 ศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา มีระบบการ

จ่ายค่าตอบแทนท่ีมี

ความยติุธรรม 

3 34 27 29 2 3.07 0.94 ปาน

กลาง 

  

(3.16) (35.79) (28.42) (30.53) (2.11)   

4 ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ ไม่ 

คุม้ค่ากบัความทุ่มเทท่ีมี

ใหก้บัศูนยฝึ์กและ

อบรมฯบา้นกรุณา 

4 18 31 40 2 2.81 0.91 ปาน

กลาง 

  

(4.21) (18.95) (32.63) (42.11) (2.11)   

รวม 2.73 0.65 ปาน

กลาง 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า 

ในหวัขอ้ศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรม มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ 3.07 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 รองลงมาคือเร่ืองค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไม่คุม้ค่ากับ

ความทุ่มเทท่ีมีให้กบัศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มีค่าเฉล่ีย 2.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.91 และเร่ืองค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

เท่ากบั 2.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 4 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

(N= 95) 

สถานภาพการทาํงานท่ีมี

ความปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 พอใจกบัสวสัดิการ

ต่างๆท่ีไดรั้บ 

2 36 31 23 3 3.12 0.91 ปาน

กลาง (2.11) (37.89) (32.63) (24.21) (3.16)     

2 พอใจท่ีศูนยฝึ์กและ

อบรมฯบา้นกรุณา จดั

ใหมี้การตรวจสุขภาพ

ประจาํปีกบับุคลากรทุก

คน 

10 35 31 17 2 3.36 0.97 ปาน

กลาง (10.53) (36.84) (32.63) (17.89) (2.11) 

    

3 พอใจกบัระบบการ

รักษาความปลอดภยั

ภายในศูนยฝึ์กและ

อบรมฯบา้นกรุณา 

0 25 19 45 6 2.66 0.94 ปาน

กลาง (0.00) (26.32) (20.00) (47.37) (6.32) 

    

4 สถานท่ีทาํงานไม่ 

เหมาะสมทาํใหมี้ผลเสีย

ต่อสุขภาพ 

5 42 26 18 4 3.27 0.97 ปาน

กลาง (5.26) (44.21) (27.37) (18.95) (4.21) 
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ตารางท่ี 4 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ(ต่อ) 

(N= 95) 

สถานภาพการทาํงานท่ีมี

ความปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

5 ศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา มีการ

วางแผนเกี่ยวกบัการ

ป้องกนัภยัพิบติัต่างๆ 

เพื่อป้องกนัความ

ปลอดภยัของพนกังาน 

3 29 40 17 6 3.06 0.93 ปาน

กลาง (3.16) (30.53) (42.11) (17.89) (6.32) 

    

6 พอใจกบัสภาพแวด 

ลอ้มท่ีทาํงานอยู ่

2 43 15 34 1 3.12 0.97 ปาน

กลาง (2.11) (45.26) (15.79) (35.79) (1.05)     

รวม 3.10 0.45 ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.10 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 เม่ือพิจารณาถึง

รายละเอียดแลว้พบว่า พอใจท่ีศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปีกบั

บุคลากรทุกคน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.36 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 รองลงมาคือเร่ือง

สถานท่ีทาํงานไม่เหมาะสม ทาํให้มีผลเสียต่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.27 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.97 และเร่ืองพอใจกับระบบการรักษาความปลอดภยัภายในศูนยฝึ์กและอบรมฯบ้านกรุณา  มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 5 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

(N= 95) 

ความกา้วหนา้และความ

มัน่คงในงาน 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 ศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา สนบัสนุน

ใหไ้ดใ้ชค้วามคิด

สร้างสรรคใ์นการ

ทาํงาน 

6 40 22 26 1 3.25 0.97 ปาน

กลาง (6.32) (42.11) (23.16) (27.37) (1.05) 

    

รวม 3.25 0.97 ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉล่ีย 3.25 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 6 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 

(N= 95) 

โอกาสในการพฒันา

สมรรถภาพของบุคคล 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 ไดรั้บโอกาสในการ

ใชค้วามรู้ความ 

สามารถในการ

ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

15 32 30 18 0 3.46 0.98 มาก 

(15.79) (33.68) (31.58) (18.95) (0.00) 
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ตารางท่ี 6 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล (ต่อ) 

(N= 95) 

โอกาสในการพฒันา

สมรรถภาพของบุคคล 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

2 มีโอกาสเรียนรู้งานท่ี

ทาํเพิ ่มมากข้ึนจาก

หวัหนา้งานและเพ่ือน

ร่วมงาน 

7 39 27 19 3 3.29 0.98 ปาน

กลาง (7.37) (41.05) (28.42) (20.00) (3.16) 

    

3 ระบบการจดัการ

ฝึกอบรม บุคลากรมี

มาตรฐานและมีการ

วางแผน 

3 16 40 25 11 2.74 0.98 ปาน

กลาง (3.16) (16.84) (42.11) (26.32) (11.58) 

    

4 ศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา สนบัสนุน

ใหบุ้คลากรเขา้รับการ

ฝึกอบรมเป็นประจาํ 

4 16 41 26 8 2.81 0.96 ปาน

กลาง (4.21) (16.84) (43.16) (27.37) (8.42) 

    

5 มีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้

ไปในตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึนในหน่วยงาน 

3 10 34 36 12 2.54 0.95 นอ้ย 

(3.16) (10.53) (35.79) (37.89) (12.63) 
    

  

6 หวัหนา้งานและเพ่ือน

ร่วมงานสนบัสนุน

และส่งเสริมให้

กา้วหนา้ไปสู่ตาํแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน 

3 15 36 32 9 2.69 0.96 ปาน

กลาง (3.16) (15.79) (37.89) (33.68) (9.47) 

    

รวม 2.92 0.69 ปาน

กลาง 
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จากตารางท่ี 6 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.92 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า 

ไดรั้บโอกาสในการใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.46 

มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 รองลงมาคือเร่ืองมีโอกาสเรียนรู้งานท่ีทาํเพิ่มมากข้ึนจากหวัหนา้งาน

และเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 และเร่ืองมีโอกาสท่ีจะกา้วหน้า

ไปในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 7 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 

(N= 95) 

การบูรณาการทางสังคมหรือ

การทาํงานร่วมกนั 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ 
แปล

ผล 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 

1 มัน่ใจว่าศูนยฝึ์กและอบรม

ฯบา้นกรุณาจะจา้งจน

เกษียณ 

24 30 40 1 0 3.81 0.83 มาก 

(25.26) (31.58) (42.11) (1.05) (0.00) 
    

  

2 เคยเขา้ร่วมกิจกรรมกบั

ศูนยฝึ์กและ 

อบรมฯบา้นกรุณา 

34 40 20 1 0 4.13 0.78 มาก 

(35.79) (42.11) (21.05) (1.05) (0.00) 
    

  

3 สามารถขอความร่วมมือ

ในการปฏิบติังานไดจ้าก

เพื่อนร่วมงาน 

16 64 12 2 1 3.97 0.69 มาก 

(16.84) (67.37) (12.63) (2.11) (1.05) 
    

  

4 ในหน่วยงานมีความเห็น

อกเห็นใจและใหค้วาม

ช่วยเหลือกนัในเร่ืองต่างๆ 

9 48 34 2 2 3.63 0.77 มาก 

(9.47) (50.53) (35.79) (2.11) (2.11) 
    

  

5 เพื่อนร่วมงานหลายๆคน 

ไม่ ค่อยชอบ 

2 7 62 18 6 2.80 0.75 ปาน

กลาง (2.11) (7.37) (65.26) (18.95) (6.32)     
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ตารางท่ี 7 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั (ต่อ) 

(N= 95) 

การบูรณาการทางสังคม

หรือการทาํงานร่วมกนั 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

6 การมีกิจกรรมสันทนา

การมีส่วนช่วยทาํให้

การทาํงานมีความ

คล่องตวัมากข้ึน 

7 38 46 3 1 3.49 0.73 มาก 

(7.37) (40.00) (48.42) (3.16) (1.05) 

    

  

รวม 3.64 0.42 มาก 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ีย 3.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า เคยเขา้

ร่วมกิจกรรมกับศูนยฝึ์กและอบรมฯบ้านกรุณา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.13 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.78 รองลงมาคือเร่ืองสามารถขอความร่วมมือในการปฏิบติังานไดจ้ากเพ่ือนร่วมงาน มี

ค่าเฉล่ีย 3.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 และเร่ืองเพ่ือนร่วมงานหลาย ๆคน ไม่ค่อยชอบ มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 8 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นสิทธิของพนกังาน 

(N= 95) 

สิทธิของพนกังาน 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 รู้สึกว่าใน ศูนยฝึ์กและ

อบรมฯบา้นกรุณา ไม่ 

มีความเป็นธรรมใน

การเลื่อนขั้นและ

ตาํแหน่ง 

13 12 55 11 4 3.20 0.96 ปาน

กลาง (13.68) (12.63) (57.89) (11.58) (4.21) 

    

2 มีเกณฑใ์นการ

พิจารณาเลื่อนตาํแหน่ง

อยา่งชดัเจน 

3 22 36 28 6 2.87 0.95 ปาน

กลาง (3.16) (23.16) (37.89) (29.47) (6.32) 
    

3 พอใจกบัระบบการ

เลื่อนขั้นเลื่อนตาํแหน่ง

ในหน่วยงาน 

5 24 52 10 4 3.17 0.85 ปาน

กลาง (5.26) (25.26) (54.74) (10.53) (4.21) 
    

4 การปฏิบติัต่อบุคลากร

โดยมากเป็นไปโดย

ชอบธรรมและมี

เหตุผล 

6 30 47 9 3 3.28 0.85 ปาน

กลาง (6.32) (31.58) (49.47) (9.47) (3.16) 

    

5 ระบบพรรคพวกทาํให้

ความมัน่คงในการ

ทาํงานลดลง 

14 49 20 11 1 3.67 0.90 มาก 

(14.74) (51.58) (21.05) (11.58) (1.05) 
    

  

6 เพื่อนร่วมงานใหค้วาม

เคารพสิทธิส่วนบุคคล

ซ่ึงกนัและกนั 

8 36 44 7 0 3.47 0.76 มาก 

(8.42) (37.89) (46.32) (7.37) (0.00) 
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ตารางท่ี 8 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นสิทธิของพนกังาน (ต่อ) 

(N= 95) 

สิทธิของพนกังาน 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

7 ศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา เปิดโอกาส

ใหบุ้คลากร ร้องทุกข์

ไดเ้ม่ือไม่ไดรั้บความ

เป็นธรรม 

9 43 37 4 2 3.56 0.81 มาก 

(9.47) (45.26) (38.95) (4.21) (2.11) 

    

  

8 ศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา มีการ

บริหารแบบ

ประชาธิปไตย 

7 37 24 25 2 3.23 0.99 ปาน

กลาง (7.37) (38.95) (25.26) (26.32) (2.11) 

    

9 ในการเลือกแนวทาง

ปฏิบติังานท่ีทาํงาน

ตอ้งฟังเสียงขา้งมาก 

14 63 15 2 1 3.92 0.69 มาก 

(14.74) (66.32) (15.79) (2.11) (1.05) 
    

  

10 หวัหนา้งานมกั

ตดัสินใจโดยความ

คิดเห็นของเขาเป็น

สาํคญั 

7 26 38 20 4 3.13 0.97 ปาน

กลาง (7.37) (27.37) (40.00) (21.05) (4.21) 

    

11 สามารถเลือกท่ีจะไม่

ปฏิบติังานนั้นเม่ือเห็น

ว่าไม่ถูกตอ้ง 

9 54 26 4 2 3.67 0.79 มาก 

(9.47) (56.84) (27.37) (4.21) (2.11) 
    

  

12 พอใจกบัลกัษณะของ

การบริหารของ

หน่วยงาน 

5 44 36 8 2 3.44 0.81 มาก 

(5.26) (46.32) (37.89) (8.42) (2.11) 
    

  

รวม 3.39 0.33 ปาน

กลาง 
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จากตารางท่ี 8 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นสิทธิของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.39 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในการเลือกแนวทาง

ปฏิบติังานท่ีทาํงานตอ้งฟังเสียงขา้งมาก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.92 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 

รองลงมาคือเร่ืองระบบพรรคพวกทาํให้ความมัน่คงในการทาํงานลดลง และสามารถเลือกท่ีจะไม่

ปฏิบัติงานนั้ นเม่ือเห็นว่าไม่ถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย 3.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 และ 0.79 

ตามลาํดบั และมีเกณฑ์ในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.87 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 9 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 

(N= 95) 

ความสมดุลระหว่างชีวิต

งานกบัชีวิตดา้นอื่น 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 มีเวลาหยดุพกัผ่อน

ระหว่างงานท่ี

เหมาะสม 

12 70 5 4 4 3.86 0.85 มาก 

(12.63) (73.68) (5.26) (4.21) (4.21) 
    

  

2 มีวนัลาหยดุพกัผ่อน

ประจาํปีท่ีเหมาะสม 

9 49 15 22 0 3.47 0.95 มาก 

(9.47) (51.58) (15.79) (23.16) (0.00)       

รวม 3.67 0.70 มาก 

 

จากตารางท่ี 9 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า มีเวลา

หยุดพกัผ่อนระหว่างงานท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.86 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 

และมีว ันลาหยุดพกัผ่อนประจาํปีท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.47 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.95 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 10 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

(N= 95) 

ความเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ แปลผล 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 หน่วยงานมกัเรียกให้

ไปปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ป็น

ประจาํแมใ้นวนัหยดุก็

ตาม 

3 31 39 15 7 3.08 0.95 ปาน

กลาง (3.16) (32.63) (41.05) (15.79) (7.37) 

    

2 มีงานคัง่คา้งท่ีตอ้งนาํ

กลบัไปทาํท่ีบา้น 

0 13 23 37 22 2.28 0.97 นอ้ย 

(0.00) (13.68) (24.21) (38.95) (23.16)       

3 พอใจกบัช่วงเวลา

ทาํงานและช่วงอิสระ

จากงานในแต่ละวนั 

8 73 7 6 1 3.85 0.70 มาก 

(8.42) (76.84) (7.37) (6.32) (1.05) 
    

  

รวม 3.07 0.47 ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 10 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา มี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย 3.07 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า พอใจกับ

ช่วงเวลาทาํงานและช่วงอิสระจากงานในแต่ละวนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.85 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.70 รองลงมาคือเร่ืองหน่วยงานมกัเรียกใหไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ป็นประจาํแมใ้นวนัหยุดก็

ตาม มีค่าเฉล่ีย 3.08 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 และมีงานคัง่คา้งท่ีตอ้งนาํกลบัไปทาํท่ีบา้น มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 ตามลาํดบั 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณา 

ผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา ประกอบด้วย 1)ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์าร 2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองคก์าร 3)ความปรารถนาท่ีจะรักษา

ไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร  ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 11 ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

ความผกูพนัต่อองคก์าร  μ σ การแปลผล 

1. การยอมรับองคก์าร 3.69 0.36 มาก 

2. การใชค้วามสามารถเพื่อองคก์าร 4.10 0.59 มาก 

3. ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร 3.23 0.52 ปานกลาง 

รวม 3.67 0.39 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา มี

ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 เม่ือ

พิจารณาในแต่ละดา้นแลว้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความผกูพนัต่อองค์การ ดา้น

การใชค้วามสามารถเพื่อองคก์ารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 รองลงมาคือ

ความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการยอมรับองค์การ มีค่าเฉล่ีย 3.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 

และพบว่าความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององค์การน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

3.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลาํดบั 

 การวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

ชายบา้นกรุณา เป็นรายดา้น ไดแ้ก่ 1)ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์าร 2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การ 3)ความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้ง

ความเป็นสมาชิกภาพในองค์การโดยแจกแจงเป็นจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (μ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ) ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 12 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของความผกูพนัต่อ

องคก์าร ดา้นการยอมรับองคก์าร 

(N= 95) 

การยอมรับองคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ ระดบั 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 รู้สึกภูมิใจท่ีไดท้าํงานใน

ศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้น

กรุณา 

27 63 3 1 1 4.20 0.65 มาก 

(28.42) (66.32) (3.16) (1.05) (1.05) 
    

  

2 พร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียง

ของศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณาดว้ยความเตม็

ใจ 

33 59 1 1 1 4.28 0.65 มาก

ท่ีสุด (34.74) (62.11) (1.05) (1.05) (1.05) 

  
 

3 ภูมิใจท่ีจะบอกกบัคน

อื่นว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

ศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้น

กรุณา 

26 65 3 0 1 4.21 0.60 มาก

ท่ีสุด (27.37) (68.42) (3.16) (0.00) (1.05) 

    

4 รู้สึกอึดอดัใจท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ของศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา 

2 10 20 54 9 2.39 0.88 นอ้ย 

(2.11) (10.53) (21.05) (56.84) (9.47) 

    

  

5 เห็นดว้ยกบันโยบาย

ต่างๆของศูนยฝึ์กและ

อบรมฯบา้นกรุณา 

5 37 44 8 1 3.39 0.76 ปาน

กลาง (5.26) (38.95) (46.32) (8.42) (1.05) 
    

6 พบว่าค่านิยมของ

ผูป้ฏิบติังานกบัของศูนย์

ฝึกและอบรมฯบา้น

กรุณาสอดคลอ้งกนั 

2 39 45 6 3 3.33 0.76 ปาน

กลาง (2.11) (41.05) (47.37) (6.32) (3.16) 
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ตารางท่ี 12 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของความผกูพนัต่อ

องคก์าร ดา้นการยอมรับองคก์าร (ต่อ) 

(N= 95) 

การยอมรับองคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ ระดบั 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

7 ปฏิบติัตนใหเ้ป็น

แบบอยา่งท่ีดีต่อเพื่อน

ร่วมงานและหวัหนา้งาน 

6 49 39 1 0 3.63 0.62 มาก 

(6.32) (51.58) (41.05) (1.05) (0.00) 
    

  

8 ปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัและวฒันธรรม

ของหน่วยงาน 

12 79 4 0 0 4.08 0.40 มาก 

(12.63) (83.16) (4.21) (0.00) (0.00) 
    

  

รวม 3.69 0.36 มาก 

 

 จากตารางท่ี 12 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา มี

ความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการยอมรับองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในหัวขอ้พร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียง

ของศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณาดว้ยความเต็มใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.28 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.65 รองลงมาคือเร่ืองภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนว่าเป็นส่วนหน่ึงของศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา มีค่าเฉล่ีย 4.21 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 และเร่ืองรู้สึกอึดอดัใจท่ีจะตอ้งปฏิบติั

ตามกฎระเบียบของศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.39 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.88 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 13 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของความผกูพนัต่อ

องคก์าร ดา้นการใชค้วามสามารถเพื่อองคก์าร 

(N= 95) 

การใชค้วามสามารถเพ่ือ

องคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ ระดบั 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ไม่

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 ยนิดีท่ีมาทาํงานใน

วนัหยดุเม่ือศูนยฝึ์กและ

อบรมฯบา้นกรุณาขอ

ความร่วมมือ 

18 67 5 3 2 4.01 0.75 มาก 

(18.95) (70.53) (5.26) (3.16) (2.11) 

    

  

2 พร้อมท่ีจะทุ่มเทกายใจ

ในงานท่ีไดรั้บผิดชอบ

อยา่งเตม็ท่ี 

28 64 2 0 1 4.24 0.60 มาก

ท่ีสุด (29.47) (67.37) (2.11) (0.00) (1.05) 
    

3 พร้อมท่ีจะสร้างสรรค์

ผลงานใหม่ใหก้บัศูนย์

ฝึกและอบรมฯบา้น

กรุณา 

23 59 12 0 1 4.08 0.68 มาก 

(24.21) (62.11) (12.63) (0.00) (1.05) 

    

  

4 เตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆของศูนย์

ฝึกและอบรมฯบา้น

กรุณา 

22 68 2 2 1 4.14 0.65 มาก 

(23.16) (71.58) (2.11) (2.11) (1.05) 

    

  

5 คิดท่ีจะปรับปรุงงานให้

มีคุณภาพดีกว่าเดิม 

25 64 4 1 1 4.17 0.65 มาก 

(26.32) (67.37) (4.21) (1.05) (1.05)       

6 ใชค้วามรู้ความสามารถ

ท่ีมีอยูท่าํงานเพื่อใหผ้ลดี

ท่ีสุด 

25 46 22 1 1 3.98 0.80 มาก 

(26.32) (48.42) (23.16) (1.05) (1.05) 
    

  

รวม 4.10 0.59 มาก 

 

 จากตารางท่ี 13 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา มี

ความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
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4.10 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในหัวขอ้พร้อมท่ีจะ

ทุ่มเทกายใจในงานท่ีไดรั้บผดิชอบอยา่งเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.24 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.60 รองลงมาคือเร่ืองคิดท่ีจะปรับปรุงงานใหมี้คุณภาพดีกว่าเดิม มีค่าเฉล่ีย 4.17 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.65 และเร่ืองใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ทาํงานเพื่อให้ผลดีท่ีสุด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

เท่ากบั 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 14 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของความผกูพนัต่อ

องคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร 

(N= 95) 

ความตอ้งการเป็นสมาชิก

ขององคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น(ร้อยละ) 

μ σ ระดบั 

เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

1 ศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา และตวั

ผูป้ฏิบติังานจะเติบโต

ไปพร้อมกนั 

19 31 44 0 1 3.71 0.82 มาก 

(20.00) (32.63) (46.32) (0.00) (1.05) 

    

  

2 การตดัสินใจทาํงานใน

ศูนยฝึ์กและอบรมฯ

บา้นกรุณา คือความ

ผิดพลาดคร้ังหน่ึงของ

ผูป้ฏิบติังาน 

2 8 16 45 24 2.15 0.97 นอ้ย 

(2.11) (8.42) (16.84) (47.37) (25.26) 

    

  

3 ไม่ อยากลาออก เพราะ

มีความผูกพนักบัศูนย์

ฝึกและอบรมฯบา้น

กรุณา 

14 34 41 2 4 3.55 0.92 มาก 

(14.74) (35.79) (43.16) (2.11) (4.21) 

    

  

4 รู้สึกเป็นเจา้ของศูนยฝึ์ก

และอบรมฯบา้นกรุณา 

13 35 38 5 4 3.51 0.94 มาก 

(13.68) (36.84) (40.00) (5.26) (4.21)       

รวม 3.23 0.52 ปาน

กลาง 
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จากตารางท่ี 14 พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา มี

ความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย 3.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในหัวขอ้ศูนย์

ฝึกและอบรมฯบา้นกรุณา และตวัผูป้ฏิบติังานจะเติบโตไปพร้อมกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.71 มี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมาคือเร่ืองไม่อยากลาออกเพราะมีความผกูพนักบัศูนยฝึ์กและ

อบรมฯบา้นกรุณา มีค่าเฉล่ีย 3.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 และเร่ืองการตดัสินใจทาํงานใน

ศูนยฝึ์กและอบรมฯบ้านกรุณา คือความผิดพลาดคร้ังหน่ึงของผูป้ฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

เท่ากบั 2.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 ตามลาํดบั 

 

ส่วนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
  

ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จาํแนกตามเพศ 

 

ตวัแปรตาม เพศ N μ 
 

σ 

ความผกูพนัต่อองคก์าร

โดยรวม 

ชาย 70 3.66 0.43 

หญิง 25 3.72 0.25 

การยอมรับองคก์าร 
ชาย 70 3.68 0.38 

หญิง 25 3.72 0.30 

การใชค้วามสามารถ

เพ่ือองคก์าร 

ชาย 70 4.10 0.61 

หญิง 25 4.13 0.53 

ความตอ้งการเป็น

สมาชิกขององคก์าร 

ชาย 70 3.19 0.52 

หญิง 25 3.32 0.53 

 

จากตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามเพศ พบว่า 

บุคลากรท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.72 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.25 รองลงมาคือ 

บุคลากรท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ีย คือ 3.66 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในแต่

ละดา้นพบว่า 
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การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการยอมรับองคก์าร จาํแนกตามเพศ พบว่า 

บุคลากรท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.72 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.30 รองลงมาคือ 

บุคลากรท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ีย คือ 3.68 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38 ตามลาํดบั  

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ จาํแนก

ตามเพศ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.13 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 

รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ีย คือ 4.10 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ

จาํแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.32 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.53 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ีย คือ 3.19 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จาํแนกตามอาย ุ

 

ตวัแปรตาม อาย ุ N μ 
 

σ 

ความผกูพนัต่อ

องคก์ารโดยรวม 

ตํ่ากว่า 30 ปี 6 3.62 0.31 

30-40 ปี 55 3.60 0.43 

41-50 ปี 18 3.80 0.29 

50 ปี ข้ึนไป 16 3.79 0.31 

รวม 95 3.67 0.39 

การยอมรับองคก์าร 

ตํ่ากว่า 30 ปี 6 3.60 0.38 

30-40 ปี 55 3.60 0.35 

41-50 ปี 18 3.80 0.35 

50 ปี ข้ึนไป 16 3.91 0.28 

รวม 95 3.69 0.36 

การใชค้วามสามารถ

เพ่ือองคก์าร 

ตํ่ากว่า 30 ปี 6 3.97 0.64 

30-40 ปี 55 4.01 0.63 

41-50 ปี 18 4.21 0.47 

50 ปี ข้ึนไป 16 4.36 0.45 

รวม 95 4.10 0.59 
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ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม อาย ุ N μ 
 

σ 

ความตอ้งการเป็น

สมาชิกขององคก์าร 

ตํ่ากว่า 30 ปี 6 3.29 0.46 

30-40 ปี 55 3.21 0.52 

41-50 ปี 18 3.38 0.50 

50 ปี ข้ึนไป 16 3.09 0.58 

รวม 95 3.23 0.52 

 

จากตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามอาย ุพบว่า 

บุคลากรท่ีมีช่วงอาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.80 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.29 รองลงมา

คือ บุคลากรท่ีมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไปมีค่าเฉล่ีย คือ 3.79 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 และบุคลากรท่ีมี

ช่วงอายุ 30-40 ปี มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 ตามลาํดบั เม่ือ

พิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการยอมรับองคก์าร จาํแนกตามอาย ุพบว่า 

บุคลากรท่ีมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.91 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28 รองลงมา

คือ บุคลากรท่ีมีช่วง 41-50 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 3.80 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 และบุคลากร

ท่ีมีช่วงอาย ุ30-40 ปี และช่วงอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.60 เท่ากนั ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.35 และ 0.38 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ จาํแนก

ตามอาย ุพบว่า บุคลากรท่ีมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.36 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.45 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วง 41-50 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 4.21 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 

และบุคลากรท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 

ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ

จาํแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.38 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉล่ีย คือ 3.29 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.46 และบุคลากรท่ีมีอายุ 50 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.09 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.58 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 17  การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 

ตวัแปรตาม สถานภาพสมรส N μ 
 

σ 

ความผกูพนัต่อ

องคก์ารโดยรวม 

โสด 40 3.56 0.44 

สมรส 48 3.78 0.32 

หยา่ร้าง 7 3.58 0.36 

รวม 95 3.67 0.39 

การยอมรับองคก์าร 

โสด 40 3.52 0.37 

สมรส 48 3.84 0.29 

หยา่ร้าง 7 3.63 0.31 

รวม 95 3.69 0.36 

การใชค้วามสามารถ

เพ่ือองคก์าร 

โสด 40 3.94 0.65 

สมรส 48 4.20 0.50 

หยา่ร้าง 7 4.33 0.62 

รวม 95 4.10 0.59 

ความตอ้งการเป็น

สมาชิกขององคก์าร 

โสด 40 3.23 0.52 

สมรส 48 3.29 0.48 

หยา่ร้าง 7 2.79 0.68 

รวม 95 3.23 0.52 

 

จากตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามสถานภาพ

สมรส พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.78 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.32 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง มีค่าเฉล่ีย คือ 3.58 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 

และบุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 

ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการยอมรับองคก์าร จาํแนกตามสถานภาพ

สมรส พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.84 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.29 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง มีค่าเฉล่ีย คือ 3.63 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 



 53

และบุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 

ตามลาํดบั  

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ จาํแนก

ตามสถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.33 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ีย คือ 4.20 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 และบุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.94 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ

จาํแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.29 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ีย คือ 3.23 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 และบุคลากรท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.79 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ตวัแปรตาม ระดบัการศึกษา N μ 
 

σ 

ความผกูพนัต่อ

องคก์ารโดยรวม 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 25 3.72 0.50 

ปริญญาตรีข้ึนไป 70 3.66 0.34 

การยอมรับองคก์าร 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 25 3.78 0.44 

ปริญญาตรีข้ึนไป 70 3.66 0.33 

การใชค้วามสามารถ

เพ่ือองคก์าร 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 25 4.15 0.85 

ปริญญาตรีข้ึนไป 70 4.09 0.47 

ความตอ้งการเป็น

สมาชิกขององคก์าร 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 25 3.22 0.54 

ปริญญาตรีข้ึนไป 70 3.23 0.52 

 

จากตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม จาํแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.72 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 

3.66 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ 
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การเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ จาํแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.78 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 

3.66 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33 ตามลาํดบั  

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ จาํแนก

ตามระดบัการศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

4.15 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มี

ค่าเฉล่ีย คือ 4.09 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 ตามลาํดบั  

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ

จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ 3.23 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 

มีค่าเฉล่ีย คือ 3.22 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 ตามลาํดบั  

 

ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จาํแนกตามอายงุานในองคก์าร 

 

ตวัแปรตาม อายงุานในองคก์าร N μ 
 

σ 

ความผกูพนัต่อ

องคก์ารโดยรวม 

นอ้ยกว่า 1 ปี 4 3.72 0.60 

1-5 ปี 35 3.56 0.34 

6-10 ปี 8 3.87 0.15 

10 ปี ข้ึนไป 48 3.72 0.41 

รวม 95 3.67 0.39 

การยอมรับองคก์าร 

นอ้ยกว่า 1 ปี 4 3.66 0.48 

1-5 ปี 35 3.56 0.28 

6-10 ปี 8 3.98 0.18 

10 ปี ข้ึนไป 48 3.74 0.39 

รวม 95 3.69 0.36 
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ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จาํแนกตามอายงุานในองคก์าร (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม อายงุานในองคก์าร N μ 
 

σ 

การใชค้วามสามารถ

เพ่ือองคก์าร 

นอ้ยกว่า 1 ปี 4 4.13 1.01 

1-5 ปี 35 4.06 0.43 

6-10 ปี 8 4.44 0.45 

10 ปี ข้ึนไป 48 4.08 0.66 

รวม 95 4.10 0.59 

ความตอ้งการเป็น

สมาชิกขององคก์าร 

นอ้ยกว่า 1 ปี 4 3.38 0.43 

1-5 ปี 35 3.07 0.52 

6-10 ปี 8 3.19 0.53 

10 ปี ข้ึนไป 48 3.33 0.52 

รวม 95 3.23 0.52 

 

จากตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามอายงุานใน

องค์การ  พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงอายุงานในองค์การ 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.87 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายงุานในองคก์ารนอ้ยกว่า 1 ปี และ10 ปี ข้ึนไป

มีค่าเฉล่ีย คือ 3.72 เท่ากนั มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 และ 0.41 และบุคลากรท่ีมีช่วงอายุงานใน

องคก์าร 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณา

ในแต่ละดา้นพบว่า 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ จาํแนกตามอายุงาน

ในองคก์าร พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงอายุงานในองค์การ 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.98 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.18 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายุงานในองค์การ 10 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 

3.74 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 และบุคลากรท่ีมีอายงุานในองคก์ารนอ้ยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดเท่ากบั 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ จาํแนก

ตามอายงุานในองคก์าร พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงอายุงานในองค์การ 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

4.44 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายุงานในองค์การ 10 ปี ข้ึนไป มี

ค่าเฉล่ีย คือ 4.08 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 และบุคลากรท่ีมีอายงุานในองคก์ารน้อยกว่า 1 ปี มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01 ตามลาํดบั 
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การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ

จาํแนกตามอายงุานในองค์การ พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุงานในองค์การน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ 3.38 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายงุานในองคก์าร 10 ปี ข้ึน

ไป มีค่าเฉล่ีย คือ 3.33  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 และบุคลากรท่ีมีช่วงอายุงานในองค์การ 1-5 

ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จาํแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน 

 

ตวัแปรตาม ระดบัรายไดต่้อเดือน N μ 
 

σ 

ความผกูพนัต่อ

องคก์ารโดยรวม 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 36 3.53 0.44 

15,001-30,000 บาท 47 3.81 0.34 

30,001-50,000 บาท 12 3.56 0.15 

รวม 95 3.67 0.39 

การยอมรับองคก์าร 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 36 3.58 0.39 

15,001-30,000 บาท 47 3.80 0.31 

30,001-50,000 บาท 12 3.60 0.31 

รวม 95 3.69 0.36 

การใชค้วามสามารถ

เพ่ือองคก์าร 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 36 3.94 0.63 

15,001-30,000 บาท 47 4.27 0.53 

30,001-50,000 บาท 12 3.94 0.53 

รวม 95 4.10 0.59 

ความตอ้งการเป็น

สมาชิกขององคก์าร 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 36 3.08 0.50 

15,001-30,000 บาท 47 3.36 0.48 

30,001-50,000 บาท 12 3.13 0.66 

รวม 95 3.23 0.52 

 

จากตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม จาํแนกตามระดับ

รายไดต่้อเดือน พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ 3.81 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 30,001-
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50,000 บาท มีค่าเฉล่ีย คือ 3.56 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15 และบุคลากรท่ีมีระดับรายไดต่้อ

เดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า 

การเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ จาํแนกตามระดับ

รายไดต่้อเดือน พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ 3.80 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 30,001-

50,000 บาท มีค่าเฉล่ีย คือ 3.60 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 และบุคลากรท่ีมีระดับรายไดต่้อ

เดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ จาํแนก

ระดบัรายไดต่้อเดือน พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ 4.27 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อ

เดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท และ 30,001-50,000 บาท มีค่าเฉล่ีย คือ 3.94 เท่ากัน มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.63 และ 0.53 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ

จาํแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.36 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วงระดับ

รายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 บาท มีค่าเฉล่ีย คือ 3.13 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 และบุคลากร

ท่ีมีระดบัรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.50 ตามลาํดบั 

 

ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
 การวิเคราะห์หาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การ

ของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สนั ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 21 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม 

 (N= 95) 

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ ์

 (ρ) 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 0.44 ตํ่า 

2. สถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ 
0.33 

ตํ่า 

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 0.52 ปานกลาง 

4. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 0.43 ตํ่า 

5. การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 0.53 ปานกลาง 

6. สิทธิของพนกังาน 0.48 ตํ่า 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวติดา้นอ่ืน 0.50 ตํ่า 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 0.21 ตํ่า 

รวม 0.61 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 21 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม

ของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.61 เม่ือจาํแนกคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานเป็นรายดา้น พบว่า  

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั และ

ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(ρ) เท่ากบั  0.53 และ 0.52 ตามลาํดบั 

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ดา้นสิทธิ

ของพนักงาน  ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสในการพัฒนา

สมรรถภาพของบุคคล ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้น

ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับตํ่ ากับความผูกพนัต่อองค์การ

โดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.50, 0.48, 0.44, 0.43 0.33 และ 0.21 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 22 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการยอมรับ

องคก์าร 

 (N= 95) 

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ ์

 (ρ) 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 0.44 ตํ่า 

2. สถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ 
0.41 ตํ่า 

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 0.66 ปานกลาง 

4. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 0.51 ปานกลาง 

5. การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 0.66 ปานกลาง 

6. สิทธิของพนกังาน 0.52 ปานกลาง 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวติดา้นอ่ืน 0.52 ปานกลาง 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 0.13 ตํ่า 

รวม 0.68 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 22 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการ

ยอมรับองค์การของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา  ในภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวก ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ (ρ) เท่ากบั 0.68 เม่ือ

จาํแนกคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นรายดา้น พบว่า  

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นการบูรณา

การทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นสิทธิของพนักงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบั

ชีวิตดา้นอ่ืน และดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบั

ปานกลางกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการยอมรับองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) 

เท่ากบั  0.66, 0.66, 0.52, 0.52 และ 0.51 ตามลาํดบั 

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้าน

สถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้น

ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ากบัความผกูพนัต่อองค์การ ดา้น

การยอมรับองคก์าร โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.44, 0.41 และ 0.13 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 23 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการใช้

ความสามารถเพื่อองคก์าร 

 (N= 95) 

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ ์

 (ρ) 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 0.19 ตํ่า 

2. สถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ 
0.27 ตํ่า 

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 0.43 ตํ่า 

4. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 0.39 ตํ่า 

5. การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 0.50 ตํ่า 

6. สิทธิของพนกังาน 0.44 ตํ่า 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวติดา้นอ่ืน 0.45 ตํ่า 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 0.25 ตํ่า 

รวม 0.50 ตํ่า 

 

 จากตารางท่ี 23 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการ

ใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ ของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ใน

ภาพรวมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ในระดบัตํ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.50 เม่ือ

จาํแนกคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นรายดา้น พบว่า  

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้น

ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ดา้นสิทธิของพนักงาน ดา้นความกา้วหน้าและความ

มัน่คงในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความ

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ากับความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการใช้

ความสามารถเพื่อองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.50, 0.45, 0.44, 0.43, 0.39, 

0.27, 0.25 และ 0.19 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 24 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การ ด้านความ

ตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร 

 (N= 95) 

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ ์

 (ρ) 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 0.45 ตํ่า 

2. สถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ 
0.16 

ตํ่า 

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 0.22 ตํ่า 

4. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 0.17 ตํ่า 

5. การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 0.16 ตํ่า 

6. สิทธิของพนกังาน 0.21 ตํ่า 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวติดา้นอ่ืน 0.26 ตํ่า 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 0.09 ตํ่า 

รวม 0.31 ตํ่า 

 

 จากตารางท่ี 24 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความ

ตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร ของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ใน

ภาพรวมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ในระดบัตํ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.31 เม่ือ

จาํแนกคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นรายดา้น พบว่า  

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้น

ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นสิทธิ

ของพนกังาน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการ

ทาํงานร่วมกนั ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับตํ่ากับความผูกพนัต่อองค์การ ด้านความ

ตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.45, 0.26, 0.22, 0.21, 

0.17, 0.16, 0.16, 0.09  ตามลาํดบั 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัองคก์ารของเจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา มีวตัถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

และระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 2)

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ

บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 3)เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากประชากรคือเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา จาํนวน 95 คน ผลการวิจยัสามารถสรุปดงัน้ี 

 

1.  สรุปผลการวจิยั 

 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร 

      ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา จาํนวน 95 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.68 มีอายรุะหว่าง 30-

40 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.89 มีมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.53 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 73.68 มีอายงุานในองค์การ 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 50.53 มีระดบัรายได้

ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47 

 1.2 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

 บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 เม่ือพิจารณาใน

แต่ละดา้นแลว้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านความ

สมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 

รองลงมาคือคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั มี

ค่าเฉล่ีย 3.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 และพบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 เม่ือ
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พิจารณาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 

ประกอบดว้ย 1)การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 2)สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยั

และส่งเสริมสุขภาพ 3) ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน 4)โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพ

ของตนเอง 5)การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 6) ประชาธิปไตยในองคก์าร 7)  ความ

สมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 8) ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีรายละเอียดของแต่ละดา้น

ดงัน้ี 

  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย 2.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในหัวขอ้ศูนย์

ฝึกและอบรมฯบา้นกรุณา มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.07 

มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 รองลงมาคือเร่ืองค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไม่คุม้ค่ากับความทุ่มเทท่ีมี

ให้กบัศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มีค่าเฉล่ีย 2.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 และเร่ือง

ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.38 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 ตามลาํดบั 

 ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.10 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้

พบว่า พอใจท่ีศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีกบับุคลากรทุกคน มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.36 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 รองลงมาคือเร่ืองสถานท่ีทาํงานไม่

เหมาะสม ทาํใหมี้ผลเสียต่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.27 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 และเร่ืองพอใจ

กบัระบบการรักษาความปลอดภยัภายในศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 

2.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 ตามลาํดบั 

 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 

3.25 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 ตามลาํดบั 

 ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย 2.92 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ไดรั้บโอกาส

ในการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.46 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 รองลงมาคือเร่ืองมีโอกาสเรียนรู้งานท่ีทาํเพิ่มมากข้ึนจากหัวหน้างานและ

เพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 และเร่ืองมีโอกาสท่ีจะกา้วหน้าไป

ในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 

ตามลาํดบั 
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 ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 3.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า เคยเขา้ร่วม

กิจกรรมกบัศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.13 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.78 รองลงมาคือเร่ืองสามารถขอความร่วมมือในการปฏิบติังานไดจ้ากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 

3.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 และเร่ืองเพ่ือนร่วมงานหลาย ๆคน ไม่ค่อยชอบ มีค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 ตามลาํดบั 

 ดา้นสิทธิของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.39 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในการเลือกแนวทางปฏิบติังานท่ี

ทาํงานของท่านตอ้งฟังเสียงขา้งมาก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.92 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 

รองลงมาคือเร่ืองระบบพรรคพวกทาํให้ความมัน่คงในการทาํงานลดลง และสามารถเลือกท่ีจะไม่

ปฏิบัติงานนั้ นเม่ือเห็นว่าไม่ถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 3.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 และ 0.79 

ตามลาํดบั และมีเกณฑ์ในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.87 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 ตามลาํดบั 

 ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า มีเวลาหยุดพกัผ่อน

ระหว่างงานท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.86 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 และมีวนัลา

หยุดพกัผ่อนประจาํปีท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 

ตามลาํดบั 

 ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.07 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า พอใจกบัช่วงเวลาทาํงาน

และช่วงอิสระจากงานในแต่ละวนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.85 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 

รองลงมาคือเร่ืองหน่วยงานมกัเรียกใหไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ป็นประจาํแมใ้นวนัหยุดก็ตาม มีค่าเฉล่ีย 

3.08 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 และมีงานคัง่คา้งท่ีตอ้งนาํกลบัไปทาํท่ีบา้น มีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดเท่ากบั 2.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 ตามลาํดบั 

1.3 ความผกูพนัต่อองคก์าร 

 บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีความผูกพันต่อ

องคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 เม่ือพิจารณาในแต่ละ

ด้านแล้วพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การ  ด้านการใช้

ความสามารถเพื่อองคก์ารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 รองลงมาคือความ

ผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการยอมรับองค์การ มีค่าเฉล่ีย 3.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 และ
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พบว่าความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององค์การน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.23 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 เม่ือพิจารณาความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ประกอบด้วย 1)ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การ 3)ความ

ปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร  มีรายละเอียดของแต่ละดา้นดงัน้ี 

 ดา้นการยอมรับองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.36 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในหวัขอ้พร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียงของศูนยฝึ์ก

และอบรมฯบา้นกรุณาดว้ยความเต็มใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.28 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 

รองลงมาคือเร่ืองภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนว่าเป็นส่วนหน่ึงของศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มี

ค่าเฉล่ีย 4.21 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 และเร่ืองรู้สึกอึดอัดใจท่ีจะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของศูนยฝึ์กและอบรมฯบ้านกรุณา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2.39 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.88 ตามลาํดบั 

 ดา้นการใชค้วามสามารถเพื่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในหวัขอ้พร้อมท่ีจะทุ่มเทกายใจ

ในงานท่ีได้รับผิดชอบอย่างเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.24 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 

รองลงมาคือเร่ืองคิดท่ีจะปรับปรุงงานให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม มีค่าเฉล่ีย 4.17 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.65 และเร่ืองใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ทาํงานเพื่อให้ผลดีท่ีสุด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

เท่ากบั 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 ตามลาํดบั 

 ด้านความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย 3.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลว้พบว่า ในหัวขอ้ศูนย์

ฝึกและอบรมฯบา้นกรุณา และตวัท่านจะเติบโตไปพร้อมกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.71 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมาคือเร่ืองไม่อยากลาออกเพราะมีความผกูพนักบัศูนยฝึ์กและอบรม

ฯบา้นกรุณา มีค่าเฉล่ีย 3.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 และเร่ืองการตดัสินใจทาํงานในศูนย์

ฝึกและอบรมฯบา้นกรุณา คือความผดิพลาดคร้ังหน่ึงของท่าน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.15 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97 ตามลาํดบั 

 1.4 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร

ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 

  1.4.1 การเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม จาํแนกตามเพศ พบว่า 

บุคลากรท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.72 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.25 รองลงมาคือ 
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บุคลากรท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ีย คือ 3.66 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในแต่

ละดา้นพบว่า 

  การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ จาํแนก

ตามเพศ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.72 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.30 

รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ีย คือ 3.68 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38 ตามลาํดบั  

  การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ ด้านการใช้ความสามารถเพ่ือ

องคก์าร จาํแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.13 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.53 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ีย คือ 4.10 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 

ตามลาํดบั 

  การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกของ

องคก์ารจาํแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศหญิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.32 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.53 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีเพศชายมีค่าเฉล่ีย คือ 3.19 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 

ตามลาํดบั 

1.4.2 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม จาํแนกตามอายุ พบว่า 

บุคลากรท่ีมีช่วงอาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.80 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.29 รองลงมา

คือ บุคลากรท่ีมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไปมีค่าเฉล่ีย คือ 3.79 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 และบุคลากรท่ีมี

ช่วงอายุ 30-40 ปี มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 ตามลาํดบั เม่ือ

พิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ จาํแนก

ตามอาย ุพบว่า บุคลากรท่ีมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.91 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.28 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วง 41-50 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 3.80 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.35 และบุคลากรท่ีมีช่วงอายุ 30-40 ปี และช่วงอายุต ํ่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.60 

เท่ากนั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 และ 0.38 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ  ด้านการใช้ความสามารถเพ่ือ

องค์การ จาํแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุ 50 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.36 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วง 41-50 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 4.21 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 และบุคลากรท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.97 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกของ

องค์การจาํแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.38 มีส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉล่ีย คือ 3.29 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 และบุคลากรท่ีมีอายุ 50 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.09 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลาํดบั 

1.4.3 การเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม จาํแนกตามสถานภาพ

สมรส พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.78 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.32 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง มีค่าเฉล่ีย คือ 3.58 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 

และบุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 

ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ จาํแนก

ตามสถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.84 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.29 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉล่ีย คือ 3.63 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 และบุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.52 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 ตามลาํดบั  

การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ  ด้านการใช้ความสามารถเพ่ือ

องคก์าร จาํแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

4.33 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ีย คือ 4.20 มี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 และบุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.94 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกของ

องค์การจาํแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

3.29 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ีย คือ 3.23 มี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 และบุคลากรท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.79 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 ตามลาํดบั 

1.4.4 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.72 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 3.66 มี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ จาํแนก

ตามระดบัการศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
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3.78 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มี

ค่าเฉล่ีย คือ 3.66 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33 ตามลาํดบั  

การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ  ด้านการใช้ความสามารถเพ่ือ

องคก์าร จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ 4.15 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 4.09 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 ตามลาํดบั  

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกของ

องคก์ารจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ 3.23 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย คือ 3.22 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 ตามลาํดบั  

1.4.5 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม จาํแนกตามอายุงานใน

องค์การ พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงอายุงานในองค์การ 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.87 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายงุานในองคก์ารนอ้ยกว่า 1 ปี และ10 ปี ข้ึนไป

มีค่าเฉล่ีย คือ 3.72 เท่ากนั มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 และ 0.41 และบุคลากรท่ีมีช่วงอายุงานใน

องคก์าร 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณา

ในแต่ละดา้นพบว่า 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ จาํแนก

ตามอายงุานในองคก์าร พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงอายุงานในองค์การ 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

3.98 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.18 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายุงานในองค์การ 10 ปี ข้ึนไป มี

ค่าเฉล่ีย คือ 3.74 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 และบุคลากรท่ีมีอายงุานในองคก์ารน้อยกว่า 1 ปี มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ  ด้านการใช้ความสามารถเพ่ือ

องค์การ จาํแนกตามอายุงานในองค์การ พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงอายุงานในองค์การ 6-10 ปี มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.44 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายุงานใน

องคก์าร 10 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 4.08 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 และบุคลากรท่ีมีอายุงานใน

องคก์ารนอ้ยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกของ

องค์การจาํแนกตามอายุงานในองค์การ พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุงานในองค์การน้อยกว่า 1 ปี มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.38 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีอายุงานใน
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องคก์าร 10 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย คือ 3.33 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 และบุคลากรท่ีมีช่วงอายุ

งานในองคก์าร 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลาํดบั 

1.4.6 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามระดบัรายไดต่้อ

เดือน พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.81 

มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 

บาท มีค่าเฉล่ีย คือ 3.56 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15 และบุคลากรท่ีมีระดบัรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 

15,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณา

ในแต่ละดา้นพบว่า 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ จาํแนก

ตามระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.80 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายได้

ต่อเดือน 30,001-50,000 บาท มีค่าเฉล่ีย คือ 3.60 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 และบุคลากรท่ีมี

ระดบัรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.39 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ  ด้านการใช้ความสามารถเพ่ือ

องคก์าร จาํแนกระดบัรายไดต่้อเดือน พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 

บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.27 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีช่วงระดบั

รายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท และ 30,001-50,000 บาท มีค่าเฉล่ีย คือ 3.94 เท่ากนั มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 และ 0.53 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกของ

องค์การจาํแนกตามระดบัรายได้ต่อเดือน พบว่า บุคลากรท่ีมีช่วงระดับรายไดต่้อเดือน 15,001-

30,000 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.36 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมี

ช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 บาท มีค่าเฉล่ีย คือ 3.13 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 

และบุคลากรท่ีมีระดับรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3.08 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 ตามลาํดบั 

 1.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การของ

บุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 

 1.5.1 คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การโดยรวมของบุคลากร

ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ในภาพรวมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ในระดบัปาน
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กลาง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.61 เม่ือจาํแนกคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นราย

ดา้น พบว่า  

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงาน

ร่วมกนั และดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง

กบัความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ (ρ) เท่ากบั  0.53 และ 0.52 

ตามลาํดบั 

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 

ดา้นสิทธิของพนกังาน ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นโอกาสในการพฒันา

สมรรถภาพของบุคคล ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้น

ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับตํ่ากับความผูกพนัต่อองค์การ

โดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.50, 0.48, 0.44, 0.43 0.33 และ 0.21 ตามลาํดบั 

 1.5.2 คุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผูกพันต่อองค์การ  ด้านการยอมรับ

องคก์ารของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์

เชิงบวก ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.68 เม่ือจาํแนกคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานเป็นรายดา้น พบว่า  

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้น

การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นสิทธิของพนักงาน ดา้นความสมดุลระหว่าง

ชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน และดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกในระดบัปานกลางกบัความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นการยอมรับองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ ์(ρ) เท่ากบั  0.66, 0.66, 0.52, 0.52 และ 0.51 ตามลาํดบั 

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยติุธรรม ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกในระดบัตํ่ากบัความผกูพนัต่อ

องคก์าร ดา้นการยอมรับองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.44, 0.41 และ 0.13 

ตามลาํดบั 

 1.5.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ  ด้านการใช้

ความสามารถเพ่ือองค์การ ของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา  ใน

ภาพรวมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ในระดบัตํ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.50 เม่ือ

จาํแนกคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นรายดา้น พบว่า  
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 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงาน

ร่วมกนั ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ดา้นสิทธิของพนกังาน ดา้นความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ี

มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และด้านการได้รับ

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ากบัความผกูพนัต่อองค์การ 

ดา้นการใชค้วามสามารถเพ่ือองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.50, 0.45, 0.44, 

0.43, 0.39, 0.27, 0.25 และ 0.19 ตามลาํดบั 

 1.5.4 คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็น

สมาชิกขององค์การ ของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ในภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวก ในระดบัตํ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ (ρ) เท่ากับ 0.31 เม่ือจาํแนก

คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นรายดา้น พบว่า  

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยติุธรรม ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงใน

งาน ดา้นสิทธิของพนกังาน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นการบูรณาการทาง

สงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นสถานภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และ

ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ากบัความผกูพนัต่อองค์การ 

ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์(ρ) เท่ากบั 0.45, 0.26, 

0.22, 0.21, 0.17, 0.16, 0.16, 0.09 ตามลาํดบั 

   

2.  อภิปรายผลการวจิยั 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัองค์การของเจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มีวตัถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน และระดบัความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้น

กรุณา 2)เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

ของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 3)เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบ้านกรุณาโดยประชากรคือเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา จาํนวน 95 คน ผูว้ิจยัขออภิปรายผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี  

 คุณภาพชีวิตในการทาํงานจากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณามีคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็น
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เพราะบุคลากรไม่ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ไม่ค่อยมีความกา้วหนา้และความมัน่คง

ในงาน โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลไม่ดีเท่าท่ีควร สิทธิของพนักงานยงัไม่ค่อยดี 

และความเป็นประโยชน์ต่อสังคมยงัไม่ดีพอ จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากร

ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณามีคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพล ศิลาทอง (2552) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้พนกังานสรรพากร สาํนกังานสรรพากรภาค 6 ผลการศึกษา

พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้พนกังานสรรพากร สาํนกังานสรรพากรภาค 6 พบว่า คุณภาพ

ชีวิตการทาํงานของเจา้พนักงานสรรพากร สาํนักงานสรรพากรภาค 6 มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดาวลัย ์ปล้ืมคิด (2551) ศึกษาเร่ือง 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า ระดบั

คุณภาพชีวิตในการทาํงานและปัจจยับรรยากาศองคก์ารในภาพรวมของพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนค

รินทรวิโรฒอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรางคทิ์พย ์ทะวิไชย (2549) ศึกษา

เร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผกูพนัต่อองค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะพนักงาน

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ารอยู่

ในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของตรีชฎา อุ่นเรือน (2545) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิต

การทาํงานของลกูจา้งชัว่คราวรายเดือนกรมวิชาการเกษตรในส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ

ชีวิตการทาํงานของลกูจา้งชัว่คราวรายเดือนกรมวิชาการเกษตรในส่วนกลางในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง และขดัแยง้กบังานวิจยัของอรพินธ ์เสวกาปี (2553) ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธข์องคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานกับการรับรู้ภาวะผูน้ ําของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า พนกังานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวม

อยูใ่นระดบัตํ่า 

ความผูกพนัต่อองค์การจากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบ้านกรุณามีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ

บุคลากรรู้สึกภูมิใจท่ีไดท้าํงานในศนูยฝึ์กและอบรมบา้นกรุณา พร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียงของศูนยฝึ์ก

และอบรมบา้นกรุณาดว้ยความเต็มใจ ภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนว่าเป็นส่วนหน่ึงของศูนยฝึ์กและ

อบรมบา้นกรุณา พร้อมท่ีจะทุ่มเทกายใจในงานท่ีไดรั้บผดิชอบอยา่งเต็มท่ี คิดท่ีจะปรับปรุงงานให้มี

คุณภาพดีกว่าเดิม เต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของศูนยฝึ์กและอบรมบา้นกรุณา จึงส่งผลให้

ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณามีความผกูพนั

ต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเนตรนภา นันทพรวิญญู (2551) 

ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั ่น จํากัด ผล
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การศึกษาพบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทับริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และขดัแยง้กบังานวิจยัของสุรางค์ทิพย ์ทะวิไชย (2549) ศึกษาเร่ือง

คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  ศึกษาเฉพาะพนักงาน

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ารอยู่

ในระดบัปานกลาง ความผกูพนัต่อองค์การจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา จากผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงานใน

องค์การ ท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั ส่วนสถานภาพสมรส และระดับ

รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ เนตรนภา   

นันทพรวิญญู (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์

ปอเรชั ่น จาํกัด ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

บริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้ความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั ่น จํากัด แตกต่างกันได้แก่ 

สถานภาพรายไดแ้ละอายงุาน  

 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์การของ

บุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตใน

การทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นกรุณา ในภาพรวมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทั้ งน้ีอาจเป็น

เพราะพนักงานมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์ต่อองค์การ และ

พนักงานเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ

องคก์าร เม่ือพนกังานทาํงานดว้ยความสุขและเต็มใจท่ีจะทาํงานย่อมส่งผลทาํให้คุณภาพชีวิตการ

ทาํงานดีข้ึนและจะนาํไปซ่ึงความพึงพอใจในการทาํงาน และความผกูพนัต่อองค์กร ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของปวีณา กรุงพลี (2552) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ท่ีสาํนกักษาปณ์ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานกบั

ความผกูพนัต่อองค์กรของเจา้หน้าท่ีสาํนักกษาปณ์ มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Bluestone (1977: 44) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้่า  เป็นการสร้างสรรค์

บรรยากาศท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการทาํงานสูงข้ึน โดยผา่นการเขา้มามีส่วน

ร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาสําคญัขององค์การ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการ

ทาํงานของพวกเขานัน่คือ ไดห้มายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์

โดยทาํใหมี้ประชาธิปไตย ในสถานท่ีทาํงานเพิ ่มมากข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดความปรับปรุงประสิทธิผล

ขององค์การ ทั้งน้ี เพราะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้สมาชิกขององค์การในทุกระดับได้นาํเอา
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สติปัญญา ความเช่ียวชาญ ทกัษะและความสามารถอ่ืนๆ มาใชใ้นการทาํงานในองค์การ ย่อมทาํให้

สมาชิกหรือกาํลงัแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

ทศันคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองคก์ารข้ึน 

 

3.  ข้อเสนอแนะ 

 3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 3.1.1 จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณามีคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นแลว้พบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณามี

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนมากท่ีสุด รองลงมาคือ

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั และพบว่ามีคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมน้อยท่ีสุด ดังนั้ นผูบ้ริหาร

องคก์ารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ควรเนน้ใหค้วามสาํคญัในการปรับปรุงดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรมมากท่ีสุด เน่ืองจากปัจจุบนับุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นกรุณาส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่มีความเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั และ

ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไม่คุม้ค่ากบัความทุ่มเทของบุคลากรท่ีมีให้กบัศูนยฝึ์กและอบรมบา้นกรุณา จึง

ส่งผลทาํใหบุ้คลากรในปัจจุบนัไม่พอใจกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน ดงันั้นผูบ้ริหารหรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงานควรมีการทบทวนเร่ืองค่าตอบแทนใน

ปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของบุคลากร  

 3.1.2 ระดบัความผกูพนัต่อองค์การจากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณามีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

ในแต่ละดา้นแลว้พบว่า บุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณามีความผกูพนัต่อ

องคก์าร ดา้นการใชค้วามสามารถเพื่อองค์การมากท่ีสุด รองลงมาคือความผกูพนัต่อองค์การ ดา้น

การยอมรับองคก์าร และพบว่ามีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององค์การ

น้อยท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารองค์การหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปรับปรุงความผูกพนัต่อองค์การของ

บุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ควรเน้นให้ความสาํคญัในการปรับปรุง
ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององค์การมากท่ีสุด โดยตอ้งทาํให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเอง

เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความตอ้งการท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัองค์การ เต็มใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตน

ให้กบัองค์การ โดยอาจจะสร้างบรรยากาศในการทาํงานให้น่าทาํงาน มีการส่งเสริมและพฒันา
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ศกัยภาพและความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ใหค้วามมัน่คงและใหค้วามสนใจกบับุคลากร

ทุกคน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขในการทาํงาน เกิดความผกูพนัต่อ

องคก์าร 

 3.1.3 จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผูกพันต่อองค์การ

โดยรวมของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์

เชิงบวก ในระดบัปานกลาง โดยคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการ

ทาํงานร่วมกนัมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การมากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารองค์กรหรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในการปรับปรุงความผกูพนัต่อองค์การ ควรเน้นความสาํคญัถึงการบูรณาการทางสังคม

หรือการทาํงานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการท่ีมีส่วนช่วยทาํให้การทาํงานมีความ

คล่องตวัมากข้ึน การให้บุคลากรทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัศูนยฝึ์กและอบรมบา้นกรุณา การให้

ความมัน่ใจกบับุคลากรว่าศนูยฝึ์กและอบรมบา้นกรุณาจะจา้งบุคลากรจนเกษียณอาย ุ

3.2 ข้อเสนอแนะ ในการวจิยัคร้ังต่อไป 

3.2.1 จากผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ดงันั้นในการศึกคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัการเพิ ่มคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรศนูยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา เพ่ือนําผลการศึกษามากาํหนดเป็นแนวทางปรับปรุง

คุณภาพชีวิตในการทาํงานในภาพรวมใหอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเพ่ือเป็นการเพิ ่มระดบัคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานของบุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 

3.2.2 จากผลการศึกษาพบว่าความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิก

ขององคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงความผกูพนัต่อองค์การ ดา้นความ

ตอ้งการเป็นสมาชิกขององค์การให้ดีข้ึน ในการศึกคร้ังต่อไปควรเน้นศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการ

ปรับปรุงความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร เพ่ือนาํผลการศึกษามา

กาํหนดเป็นแนวทางปรับปรุงความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ารใหดี้ข้ึน และเพ่ือให้บุคลากรได้

ตระหนกัถึงการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การเพ่ือไปสู่เป้าหมายของ

องคก์าร 
  3.2.3 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการหาความผกูพนัต่อองค์กร ตามแนวความคิดของ 

Streers (1977) ประกอบไปดว้ย 1)ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์าร 2)ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การ 3)ความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้ง

ความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชแ้นวคิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

ของ Allen and Meyer (อา้งถึงใน อนนัตช์ยั,2529: 35-36) ประกอบไปดว้ย 1)ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
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2)ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน 3)ความผูกพนัด้านการคงอยู่ เพ่ือทราบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสุขกบัความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา 
มากข้ึน 

3.2.4 ควรขยายขอบเขตหรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เช่นศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นมุฑิตา ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกาญจนาภิเษก หรือ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านปราณี เพ่ือใช้เป็นแนวทางท่ีจะทําให้ทราบถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรในแต่ล่ะ

พ้ืนท่ี เพราะในแต่ละพ้ืนท่ีอาจจะมีความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนั

ต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง คุณภาพชีวติในการทํางานกบัความผกูพนัองค์การของเจ้าหน้าทีศู่นย์ฝึกและอบรมเดก็และ
เยาวชนชายบ้านกรุณา  

............................................................................................................................................................. 
คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตและความผกูพนัต่อองค์การของ

บุคลากรศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ซ่ึงแบบสอบถาม ไม่มีคาํตอบถูกหรือผิด 

แต่อยา่งใด ขอความกรุณาท่านตอบคาํถามใหต้รงกบัความจริงของท่านมากท่ีสุด ความคิดเห็นของ

ท่านถือว่าเป็นความลบั ในการนาํเสนอจะเสนอในภาพรวมและไม่มีผลต่อผูต้อบแต่ประการใด ผล

ท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงสภาพการทาํงานเพื่อใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนไป 

 

ตอนที่ 1  ลกัษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมายลงในหรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามความจริงของท่าน 

1.  เพศ 

   ชาย หญิง 

2.  อาย ุ 

ตํ่ากว่า 30 ปี   30 – 40 ปี 

41 – 50 ปี   50 ปีข้ึนไป 

3.  สถานภาพการสมรส 

   โสด   สมรส หยา่ร้าง 
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4.  ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด  

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีข้ึนไป 

5.  อายงุานปัจจุบนัในองคก์าร  

นอ้ยกว่า 1 ปี   1 – 5 ปี 

  6 – 10 ปี   10 ปีข้ึนไป 

6.  ระดบัรายได ้

ตํ่ากว่า 15,000 บาท  15,001-30,000 บาท 

30,001-50,000 บาทมากกว่า 50,000 บาท 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการทํางาน 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปน้ีว่าท่าน เห็นด้วยหรือไม่ ในระดับใด แลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างหลงัขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน (กรุณาตอบทุกขอ้) 

 

ขอ้ ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

1 ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเพียงพอกบั
ค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั 

     

2 ท่านพึงพอใจกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากการทาํงาน 

     

3 ศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มีระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรม 

     

4 ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ ไม่ คุม้ค่ากบัความ
ทุ่มเทของท่านท่ีมีให้กับศูนยฝึ์กและ
อบรมฯบา้นกรุณา 

     

5 ท่านพอใจกับสวสัดิการต่างๆท่ีท่าน
ไดรั้บ 
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ขอ้ ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

6 ท่านพอใจท่ีศูนยฝึ์กและอบรมฯบ้าน
กรุณา  จัด ให้ มีก ารตรวจ สุขภาพ
ประจาํปีกบับุคลากรทุกคน 

     

7 ท่านพอใจกับระบบการรักษาความ
ปลอดภัยภายในศูนยฝึ์กและอบรมฯ
บา้นกรุณา 

     

8 สถานท่ีทาํงานของท่านไม่ เหมาะสม
ทาํใหมี้ผลเสียต่อสุขภาพ 

     

9 ศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มีการ
วางแผนเก่ียวกบัการป้องกันภยัพิบัติ
ต่างๆ เพ่ือป้องกนัความปลอดภยัของ
พนกังาน 

     

10 ท่านพอใจกับสภาพแวดล้อมท่ีท่าน
ทาํงานอยู ่

     

11 ศูน ย์ ฝึ ก แล ะ อบ รมฯบ้า น ก รุณ า 
สนับสนุนให้ ท่านได้ใช้คว าม คิด
สร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

     

12 ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มท่ี 

     

13 ท่านมีโอกาสเรียนรู้งานท่ีทาํเพิ่มมาก
ข้ึนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน 

     

14 ระบบการจดัการฝึกอบรม บุคลากรมี
มาตรฐานและมีการวางแผน 
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ขอ้ ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

15 ศูน ย์ ฝึ ก แล ะ อบ รมฯบ้า น ก รุณ า 
สนบัสนุนให้ท่านเขา้รับการฝึกอบรม
เป็นประจาํ 

     

16 ท่านมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าไปใน
ตําแหน่งท่ีสูงข้ึนในหน่วยงานของ
ท่าน 

     

17 หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานของ
ท่านสนับสนุนและส่งเสริมท่านให้
กา้วหนา้ไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

     

18 ท่านรู้สึกว่าใน ศูนย์ฝึกและอบรมฯ
บา้นกรุณา ไม่ มีความเป็นธรรมในการ
เล่ือนขั้นและตาํแหน่ง 

     

19 มีเกณฑใ์นการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง
อยา่งชดัเจน 

     

20 ท่านพอใจกบัระบบการเล่ือนขั้นเล่ือน
ตาํแหน่งในหน่วยงานของท่าน 

     

21 การปฏิบติัต่อบุคลากรโดยมากเป็นไป
โดยชอบธรรมและมีเหตุผล 

     

22 ระบบพรรคพวกทาํให้ความมัน่คงใน
การทาํงานของท่านลดลง 

     

23 เพ่ือนร่วมงานใหค้วามเคารพสิทธิส่วน
บุคคลซ่ึงกนัและกนั 

     

24 ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา เปิด
โอกาสให้บุคลากร ร้องทุกข์ได้เม่ือ
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
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ขอ้ ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

25 ท่านมัน่ใจว่าศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้น
กรุณาจะจา้งท่านจนเกษียณ 

     

26 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนยฝึ์ก
และอบรมฯบา้นกรุณา 

     

27 ท่านสามารถขอความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานไดจ้ากเพ่ือร่วมงานของท่าน 

     

28 ในหน่วยงานของท่านมีความเห็นอก
เห็นใจและให้ความช่วยเหลือกันใน
เร่ืองต่างๆ 

     

29 เพ่ือนร่วมงานหลายๆคน ไม่ ค่อยชอบ
ท่าน 

     

30 การมีกิจกรรมสันทนาการมีส่วนช่วย
ทาํให้การทาํงานมีความคล่องตัวมาก
ข้ึน 

     

31 ศูนยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา มีการ
บริหารแบบประชาธิปไตย 

     

32 ในการเ ลือกแนวทางปฏิบัติงานท่ี
ทาํงานของท่านตอ้งฟังเสียงขา้งมาก 

     

33 หัวหน้างานของท่านมกัตดัสินใจโดย
ความคิดเห็นของเขาเป็นสาํคญั 

     

34 ท่านสามารถเลือกท่ีจะไม่ปฏิบัติงาน
นั้นเม่ือเห็นว่าไม่ถกูตอ้ง 

     

35 ท่านพอใจกบัลกัษณะของการบริหาร
ของหน่วยงานของท่าน 
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ขอ้ ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

36 ท่านมีเวลาหยุดพกัผ่อนระหว่างงานท่ี
เหมาะสม 

     

37 ท่านมีว ันลาหยุดพกัผ่อนประจําปีท่ี
เหมาะสม 

     

38 หน่วยงานของท่านมกัเรียกท่านให้ไป
ปฏิบัติหน้า ท่ีอยู่ เ ป็นประจําแม้ใน
วนัหยดุก็ตาม 

     

39 ท่านมีงานคัง่คา้งท่ีตอ้งนาํกลบัไปทาํท่ี
บา้น 

     

40 ท่านพอใจกบัช่วงเวลาทาํงานและช่วง
อิสระจากงานในแต่ละวนั 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปน้ีว่าท่าน เห็นด้วยหรือไม่ ในระดับใด แลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างหลงัขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน (กรุณาตอบทุกขอ้) 

 

ขอ้ ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

1 ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีไดท้าํงานในศูนยฝึ์ก 
และอบรมฯบา้นกรุณา 

     

2 ท่านพร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียงของศูนย์
ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณาด้วยความ
เต็มใจ 

     

3 ท่านภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าท่าน
เป็นส่วนหน่ึงของศูนยฝึ์กและอบรมฯ
บา้นกรุณา 

     

4 ท่านรู้สึกอึดอดัใจท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของศูนยฝึ์กและอบรมฯ
บา้นกรุณา 

     

5 ท่านเห็นด้วยกับนโยบายต่างๆของ
ศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา 

     

6 ท่านพบว่าค่านิยมของท่านกับของ
ศูน ย์ ฝึ ก แ ล ะอบร มฯบ้ าน ก รุณ า
สอดคลอ้งกนั 

     

7 ท่านปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
เพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้งาน 

     

8 ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
และวฒันธรรมของหน่วยงานของท่าน 
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ขอ้ ขอ้คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

9 ท่านยินดีท่ีมาทํางานในวันหยุดเม่ือ
ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณาขอ
ความร่วมมือจากท่าน 

     

10 ท่านพร้อมท่ีจะทุ่มเทกายใจในงานท่ี
ไดรั้บผดิชอบอยา่งเต็มท่ี 

     

11 ท่านพร้อมท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่
ใหก้บัศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา 

     

12 ท่านเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา 

     

13 ท่านคิดท่ีจะปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ
ดีกว่าเดิม 

     

14 ท่านใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่
ทาํงานเพื่อใหผ้ลดีท่ีสุด 

     

15 ศนูยฝึ์กและอบรมฯบา้นกรุณา และตวั
ท่านจะเติบโตไปพร้อมกนั 

     

16 การตัดสินใจทํางานในศูนยฝึ์กและ
อบรมฯบา้นกรุณา คือความผิดพลาด
คร้ังหน่ึงของท่าน 

     

17 ท่านไม่ อยากลาออก  เพราะมีความ
ผูกพันกับศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้าน
กรุณา 

     

18 ท่าน รู้สึกเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกและ
อบรมฯบา้นกรุณา 
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

B1           197.4333       579.2195        .5655           .9324 

B2           196.9000       578.0241        .6257           .9320 

B3           196.6667       569.8851        .7752           .9310 

B4           196.9667       620.6540       -.2658           .9382 

B5           196.3333       580.0920        .6963           .9319 

B6           196.4667       586.8782        .4260           .9334 

B7           196.7333       589.9954        .3476           .9339 

B8           196.5667       630.1851       -.4136           .9397 

B9           196.3667       594.1713        .3156           .9340 

B10          196.3333       571.7471        .7349           .9312 

B11          196.2667       568.7540        .7421           .9310 

B12          196.3667       569.8954        .7792           .9309 

B13          196.2000       564.6483        .8236           .9304 

B14          196.6333       566.3092        .8703           .9303 

B15          196.5000       576.3276        .6634           .9318 

B16          196.8000       588.0966        .3751           .9337 

B17          196.9000       573.6793        .5930           .9321 

B18          196.6333       627.0678       -.3668           .9393 

B19          196.8333       577.6609        .5453           .9325 

B20          196.5000       580.1207        .6038           .9322 

B21          196.2667       578.0644        .6719           .9318 

B22          196.0333       614.9989       -.1744           .9371 

B23          196.2000       588.3034        .5367           .9329 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

B24          196.1000       572.3690        .7765           .9311 

B25          195.8000       579.4069        .6499           .9320 

B26          195.4667       586.0506        .5664           .9327 

B27          195.7000       589.3897        .4972           .9331 

B28          196.1333       579.4989        .5865           .9323 

B29          196.9000       615.8862       -.2275           .9367 

B30          196.1000       587.6793        .6574           .9325 

B31          196.5667       568.3920        .8639           .9305 

B32          195.8333       584.9023        .5342           .9327 

B33          196.6000       643.1448       -.6758           .9411 

B34          196.2333       594.5989        .2712           .9344 

B35          196.0667       586.1333        .6101           .9325 

B36          195.9333       583.5126        .4802           .9330 

B37          196.1667       570.9713        .7195           .9313 

B38          196.6000       616.1793       -.1882           .9375 

B39          197.4333       597.3575        .1707           .9354 

B40          195.8667       585.6368        .5641           .9326 

C1           195.5000       582.8103        .6280           .9323 

C2           195.3333       579.4713        .7126           .9318 

C3           195.4667       579.9816        .6916           .9319 

C4           197.4333       628.6678       -.4752           .9388 

C5           196.1333       578.9471        .7185           .9317 

C6           196.2667       579.3747        .7489           .9317 

C7           196.0000       599.3793        .2789           .9341 

C8           195.4333       596.1851        .5229           .9334 

C9           195.5333       582.4644        .6895           .9321 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

C10          195.3667       580.0333        .7037           .9318 

C11          195.5333       584.0506        .6063           .9324 

C12          195.4667       582.3954        .6661           .9321 

C13          195.5000       581.7759        .6552           .9321 

C14          195.6000       568.5931        .8383           .9306 

C15          196.0000       576.4828        .6411           .9319 

C16          197.5667       633.1506       -.5029           .9398 

C17          196.1667       579.3851        .5464           .9325 

C18          196.2000       581.4759        .4448           .9333 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 58 

Alpha =    .9344 

 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านคุณภาพชีวติในการทํางาน 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

B1           129.3333       294.5747        .5589           .9026 

B2           128.8000       293.4759        .6277           .9018 

B3           128.5667       287.7713        .7758           .8996 

B4           128.8667       321.4989       -.2001           .9132 

B5           128.2333       294.9437        .7012           .9015 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

B6           128.3667       299.3437        .4399           .9043 

B7           128.6333       295.8954        .5288           .9031 

B8           128.4667       333.4299       -.4733           .9178 

B9           128.2667       302.3402        .4095           .9047 

B10          128.2333       289.0126        .7376           .9001 

B11          128.1667       284.0057        .8276           .8984 

B12          128.2667       285.5126        .8505           .8985 

B13          128.1000       285.9552        .7693           .8993 

B14          128.5333       286.2575        .8398           .8988 

B15          128.4000       291.6276        .6860           .9010 

B16          128.7000       298.0793        .4486           .9042 

B17          128.8000       288.5793        .6402           .9011 

B18          128.5333       329.8437       -.3962           .9165 

B19          128.7333       293.0299        .5500           .9026 

B20          128.4000       294.3172        .6273           .9019 

B21          128.1667       292.8333        .6978           .9011 

B22          127.9333       318.5471       -.1313           .9113 

B23          128.1000       298.5759        .6319           .9026 

B24          128.0000       289.9310        .7647           .9001 

B25          127.7000       293.5276        .6850           .9013 

B26          127.3667       296.6540        .6686           .9020 

B27          127.6000       301.1448        .5190           .9037 

B28          128.0333       293.8264        .6097           .9020 

B29          128.8000       320.5793       -.2232           .9112 

B30          128.0000       301.3793        .6169           .9032 

B31          128.4667       286.8092        .8629           .8987 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

B32          127.7333       301.4437        .4315           .9044 

B33          128.5000       337.9828       -.6156           .9188 

B34          128.1333       310.1195        .1236           .9083 

B35          127.9667       300.6540        .5582           .9034 

B36          127.8333       297.7989        .4683           .9039 

B37          128.0667       288.0644        .7332           .9000 

B38          128.5000       322.5345       -.2364           .9132 

B39          129.3333       306.7126        .1829           .9082 

B40          127.7667       300.8057        .4970           .9038 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 

Alpha =    .9067 

 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านความผกูพนัต่อองค์การ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

C1            63.9000        75.1276        .8331           .8861 

C2            63.7333        74.8230        .8524           .8855 

C3            63.8667        74.6713        .8542           .8853 

C4            65.8333        97.1782       -.5925           .9280 

C5            64.5333        78.0506        .6015           .8930 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

C6            64.6667        79.0575        .5630           .8942 

C7            64.4000        86.1103        .0848           .9050 

C8            63.8333        82.6264        .5595           .8964 

C9            63.9333        75.6506        .8620           .8861 

C10           63.7667        74.5299        .8829           .8846 

C11           63.9333        75.4437        .8243           .8865 

C12           63.8667        74.9471        .8850           .8850 

C13           63.9000        75.3345        .8171           .8866 

C14           64.0000        72.6897        .8430           .8842 

C15           64.4000        73.3517        .7728           .8866 

C16           65.9667        95.2057       -.4372           .9282 

C17           64.5667        73.8402        .6970           .8893 

C18           64.6000        72.9379        .6573           .8912 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 18 

Alpha =    .8999 
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