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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ในสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง ปี การศึกษา 2561 จํานวน 285 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
random sampling) ตามจํานวนสถานศึ กษาแล้วสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทํางานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ABSTRACT
The purposes of research were to correlation between quality of work life and organizational commitment of
private school teachers in Phatthalung Provincial Education Office. The samples in this research were 285 teacher’s
private school in academic year 2018 and the stratified random by quantity school and the simple random sampling by
lottery method. The statistics used to analyzed data were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient. The results of the research showed that the correlation between quality of work life
and organizational commitment of private school teachers in Phatthalung Provincial Education Office as a whole had
a positive correlation at a high level with the statistical significance .01 level.
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ข้อมูลคุณภาพชีวิตในการทํางานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่าคุณภาพชีวิตคน
วัยทํางานในภาพรวม ช่วงอายุ 15 ถึง 59 ปี ยังประสบปั ญหาทางสุ ขภาพทางกายและทางจิ ตใจเนื่ องจากการดํารงชี วิต
ของวัย ทํางานส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้เ ติ บ โตหรื อ ปรั บ ตัวได้ท ัน ตามการพัฒนาและเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคมและ
สิ่ งแวดล้อม โดยวัยแรงงานมีรายได้ปกติยงั ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ในขณะที่มีแรงกดดันในการทํางานหนัก จากวัน
ละ 8 ชั่วโมงเป็ น 10 ถึ ง 12 ชั่วโมงซึ่ งนอกจากจะเป็ นการบัน่ ทอนสุ ขภาพแล้วยังส่ งผลให้ไม่มีเวลาดู แลครอบครั ว
สะท้อนได้จากวัยแรงงานเป็ นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ ยงด้านสุ ขภาพเพิ่มขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ, 2561) คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญอย่างยิ่งในการทํางาน เพราะคนเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาํ คัญ
เป็ นต้นทุนทางปั ญญาที่มีคุณค่า ปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่ตอ้ งเข้าสู่ ระบบการทํางาน ต้องทํางานเพื่อให้ชีวิตดํารงอยู่และ
ตอบสนองความต้องการของคน เมื่อคนทํางานในที่ทาํ งานเป็ นส่ วนใหญ่ จึงควรมีภาวะที่เหมาะสมทําให้เกิดความสุ ขทั้ง
ทางกายและใจ แนวคิดของวาลตัน (Walton) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นประกอบไป
ด้วยเงื่อนไขต่างๆ 8 ประการ คือ การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที่ คาํ นึ ง
ความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความมัน่ คงและก้าวหน้าในงาน โอกาสการพัฒนาความสามารถ การบูรณาการทาง
สังคม ประชาธิ ปไตยในองค์กร ความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัวและลักษณะงานที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
(รัชมงคล , 2556 ; อ้างอิงจาก Walton, 1973) แนวคิดสําคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาองค์กรทั้งในการบริ หารจัดการและ
การปรั บปรุ งคุ ณภาพการทํางานในองค์การ ได้มุ่งให้ความสนใจไปที่ คุณภาพชี วิตการทํางาน เนื่ องจากการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานจะเป็ นการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรนั้นทํางานอย่างมีความสุ ข นํามาซึ่ งคุณภาพของงาน และ
สิ่ งสําคัญคุณภาพชีวิตการทํางานจะนําไปสู่ ความพึงพอใจในการทํางานแล้วยังส่ งผลถึงความผูกพันในองค์กรได้ และยัง
ช่วยให้อตั ราการขาดงาน การลาออกลดน้อยลง เกิดประสิ ทธิ ผลขององค์กรในด้านขวัญและกําลังใจ ตลอดจนคุณภาพ
ของงาน (กนกวรรณ, 2551 ; อ้างอิงจาก Hackman and Suttle, 1977) แนวคิดของสเตียร์ ส (Steers) ได้กล่าวถึงความยึด
มัน่ ผูกพันต่อองค์กรว่าเป็ นความเข้มข้นของความสัมพันธ์ของพนักงานแต่ละคนที่ แสดงออกถึ งความรู ้ สึกเกี่ ย วพัน
เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างเหนียวแน่นลึกซึ้ ง เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและความผูกพันต่อองค์กรจะประกอบด้วยลักษณะ 3
ประการ คือ ความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ ประการต่อมาคือ มีความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ และสุ ดท้ายมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดํารงไว้ซ่ ึ ง
ความเป็ นสมาชิ กขององค์การ(วนิ ดา, 2552 ; อ้างอิงจาก Steers, 1977) จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารองค์กรที่จะต้องสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อให้สมาชิกในองค์กรอยูก่ บั องค์กรอย่างมีคุณค่า ด้วยการสร้างให้สมาชิกเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุ ดจะได้เกิ ดแก่อ งค์กร โสมย์สิรี (2556) สถานศึ กษาเอกชนในจังหวัดพัทลุ งอยู่ในสั งกัด
สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง เป็ นหน่ วยงานที่ จดั การสถานศึกษาเอกชนทั้งหมดในจังหวัดพัทลุง ในจังหวัด มี
สถานศึกษาเอกชนจํานวน 39 โรงเรี ยน มีครู จาํ นวน 1,017 ซึ่ งเป็ นครู ท่ีสถานศึกษาได้บรรจุแต่งตั้งจํานวน 592 คน และ
ยังไม่ได้รับบรรจุแต่งตั้งจํานวน 425 คน จากข้อมูลการลาออกของครู โรงเรี ยนเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุงในช่วง ปี การศึกษา 2558-2560 พบว่า ปี การศึกษา 2558 มี อัตราการลาออกของครู ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจํานวน
88 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.86 ปี การศึกษา 2559 มีอตั ราการลาออกจํานวน 85 คนคิดเป็ นร้อยละ 14.35 และปี การศึกษา
2560 มีอตั ราการลาออกจํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.68 (สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง) ทําให้การเรี ยนการ
สอนของสถานศึกษาเอกชนไม่มีความต่อเนื่ อง จากที่ผูว้ ิจยั ได้กล่าวข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ การบริ หารจัดการคุณภาพชีวิต
ในการทํางานในองค์กรของพนักงานในด้านต่าง ๆ จะส่ งผลให้บุ ลคากรเกิ ดความ พึ งพอใจและทํางานได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลถึงการทํางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพให้องค์กรและเกิ ดความผูกพันต่อองค์กร ครู มีขวัญ
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กําลังใจในการทํางาน เต็มใจและมุ่งมัน่ ต่อการทํางานอย่างเต็มที่ปฏิบตั ิตามแนวทางเพื่อเป้าหมายของสถานศึกษา ลดอัต
ตราการลาออกของบุคลากรครู ทําให้ระบบการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาดําเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง จากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตการทํางานและความผูกพันต่อ
องค์กรของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุ งการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารงานในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การ
จังหวัดพัทลุง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุ ณภาพชี วิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึ กษา
เอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง จํานวน 1,017 คน จาก
โรงเรี ยน 39 โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 285 คน โดย
สุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามจํานวนสถานศึกษา จากนั้นสุ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
โดยการจับสลาก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน
ส่ วนที่ 2 และ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึ กษาธิ การจังหวัดพัทลุ งเป็ นลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1964) ดังนี้
คะแนน
ระดับ
5
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับมาก
3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับน้อย
1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
การสร้ างเครื่ องมือการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ได้พฒั นาขึ้นให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
และนําไปปรับปรุ งตามข้อแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับครู สถานศึกษา
เอกชนจํานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Coefficients) ของครอ
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นบาค (Cronbach, 1990) พบว่าค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามด้านคุณภาพชี วิตการทํางานของครู เท่ากับ .939 ด้าน
ความผูกพันต่อองค์กรของครู .941 และรวมทั้งสองด้านเท่ากับ .959
วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของการทําวิจยั วัตถุประสงค์ และขอความยินยอมจากครู ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนที่มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด 285 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มู ลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ระดับคุณภาพชี วิตการทํางานและระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐานใช้สถิ ติ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทาํ งาน
พบว่า ครู ผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.42 เพศหญิง จํานวน 204 คน
คิดเป็ นร้อยละ 71.58 มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.90 อายุระหว่าง 30 – 40 ปี จํานวน 119 คน คิด
เป็ นร้อยละ 41.75 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.61 อายุ 51 ปี ขึ้นไป จํานวน 42 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 14.74 มีวฒ
ุ ิการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 202 คน คิด
เป็ นร้อยละ 70.88 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.37 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 5
ปี จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.68 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานระหว่าง 5 – 10 ปี จํานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.28 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.04 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนร้อยละ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป

จํานวน

ร้ อยละ

รวม

81
204
285

28.42
71.58
100.00

รวม

51
119
73
42
285

17.90
41.75
25.61
14.74
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยหว่า 30 ปี
30 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 1 จํานวนร้อยละ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป

จํานวน

ร้ อยละ

รวม

62
202
21
285

21.75
70.88
7.37
100.00

รวม

62
149
40
285

33.68
52.28
14.04
100.00

วุฒิการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

1.2 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด
พัทลุง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.8322) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบูร
ณาการทางสังคม ( X = 4.2082) รองลงมา คือ ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ( X = 4.1214) ด้านสภาพการ
ทํางานที่คาํ นึ งถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ( X =3.9339) ด้านประชาธิ ปไตยในองค์กร ( X =3.8585) ด้าน
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ( X =3.8519) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว ( X = 3.8380)
ด้านความมัน่ คงและก้าวหน้าในการทํางาน ( X = 3.6014) ตามลําดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม ( X = 3.1425) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวติ การทํางานของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมและรายด้าน
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1.3 ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด
พัทลุง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.1631) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความ
เต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ ในการปฏิ บตั ิ งานให้องค์การ ( X = 4.2917) รองลงมา คื อ ด้านความเชื่ อมัน่ และ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ( X = 4.1393) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความปรารถนาที่จะรักษา
ความเป็ นสมาชิกภาพขององค์กร ( X = 4.0581) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมและรายด้าน

1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษา
เอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสู ง ( r = .751**) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมจําแนกตามรายด้าน
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
X1
แทน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
X2
แทน ด้านสภาพการทํางานที่คาํ นึ งถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
X3
แทน ด้านความมัน่ คงและก้าวหน้าในการทํางาน
X4
แทน ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
X5
แทน ด้านบูรณาการทางสังคม
X6
แทน ด้านประชาธิ ปไตยในองค์กร
X7
แทน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว
X8
แทน ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
Y1
แทน ด้านความเชื่อมัน่ และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
Y2
แทน ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานให้องค์การ
Y3
แทน ด้านความปรารถนาที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกภาพขององค์กร
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษาเอง
ชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง อภิปรายผลได้ดงั นี้
ผลการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษา
เอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง โดยภาพรวม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะ คุณภาพชีวิตการทํางานประกอบไป
ด้วยค่าจ้าง ระยะเวลาในการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ เหมาะแก่การทํางานและความปลอดภัย การมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการทํางานกับการดําเนิ นชีวิตทัว่ ไป สัดส่ วนเวลาการผสมผสานการ
ทํางานกับชีวิตส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของมนุ ษย์ ซึ่ งมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจและ
สนองความต้องการของตน ถ้าสถานศึ กษาสามารถตอบสนองความต้องการส่ วนบุ ค คลของพนักงานได้ จะทําให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ส่ งผลก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กรและทํางาน
อย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับ ราโอและเบอร์ เจน (กฤษวรรณ, 2554 ; อ้างอิงจาก Rao and Bergen, 1992) ซึ่ งกล่าวว่า
คุณภาพชีวิตการทํางานเป็ นความรู ้สึกของพนักงานที่ได้รับจากองค์กรมีความสําคัญผ่านประสบการณ์ในการทํางานและ
การปฏิบตั ิงานในองค์กร ทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและเป้าหมายของ
องค์กรในระดับสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทัศนี ย ์ (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชี วศึ กษาในภาคตะวันออกผลวิจยั พบว่าครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยรวมและรายได้มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปรี ชา (2556)ได้ศึกษาคุณภาพชี วิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของคณาจารย์และบุค ลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตในการทํางาน
และความผูกพันต่อองค์กรของคณาจารย์และบุคลากรทาง การศึกษาวิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชนในกรุ งเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์ทางบวกโดยรวมอยูใ่ นระดับ ค่อนข้างสู ง
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เมื่ อพิจารณาความสัมพันธ์ในรายด้านพบว่า คุณภาพชี วิตการทํางาน ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมกับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานให้องค์การ มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางที่ระดับ .685 ซึ่ งเป็ นคู่มีระดับมากที่สุดในความสัมพันธ์รายด้าน ทั้งนี้เพราะอาชีพครู เป็ นงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบสั ง คมและทํา ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม เป็ นอาชี พ ที่ สั ง คมยกย่อ งให้เ กี ย รติ รวมทั้ง หน่ ว ยงานของตนเป็ น
สถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคม จึงเป็ นการเพิ่มคุณค่าของความสําคัญในอาชีพผูป้ ฏิบตั ิงานและเกิดความรู ้สึก
ภูมิใจที่ ได้ทาํ งานในสถานศึ กษาที่ ตนปฏิ บตั ิ และเต็มใจที่ จะปฏิ บตั ิ ตามแนวทางการดําเนิ นงานของสถานศึ กษาเพื่อ
ตอบสนองเป้ าหมายของสถานศึ กษา สอดคล้องกับทฤษฏี สองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (พะยอม, 2542 ; อ้างอิ งจาก
Herzberg, 1959) เรื่ องการได้รับการยอมรับ ซึ่ งเป็ นปั จจัยการจูงใจเป็ นตัวกระตุน้ ที่ครู ตอ้ งการได้รับในการปฏิบตั ิ งาน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของทศพร (2560 ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตการทํางานและความผูกพันต่อ
องค์กรของครู โรงเรี ยนรัฐบาลในจังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดในทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิลาสิ นี (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุ ณภาพชี วิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานระดับปฎิบตั ิการ กลุ่มบริ ษทั โทเรในประเทศไทย พบว่าพนักงานมีคุณภาพชี วิตการทํางานด้านลักษณะงานที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคมกับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็ม ใจและใช้ความพยายามเต็มที่ ในการปฏิ บ ัติงานให้
องค์การอยูใ่ นระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพนธ์ต่อองค์กรในภาพรวมมากที่สุดในทุกราย
ด้าน
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ายด้า นคู่ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ น้อ ยที่ สุ ด พบว่า คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานด้า น
ค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุติ ธ รรมกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รด้า นความเต็ม ใจและใช้ค วามพยายามเต็ม ที่ ใ นการ
ปฏิ บ ัติ ง านให้ อ งค์ ก าร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ ปานกลางที่ ร ะดับ .370 ซึ่ งเป็ นคู่ มี ร ะดับ น้ อ ยที่ สุ ด ใน
ความสัมพันธ์รายด้าน ทั้งนี้เพราะค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งที่จะไปสนองปั จจัยสี่ ซ่ ึ งเป็ นความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีพ
สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ค วามต้อ งการห้าขั้นของมาสโลว์ (อนิ ชวัง, 2552 ; อ้างอิ งจาก Maslow, 1970)โดยเป็ นความ
ต้องการพื้นฐานขั้นแรกซึ่ งเป็ นความต้องการน้อยที่สุดในลําดับขั้นความต้องการทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิลาสิ นี (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ
ปฎิ บตั ิการ กลุ่มบริ ษทั โทเรในประเทศไทย พบว่าพนักงานมีคุณภาพชี วิตการทํางานด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและ
ยุติธรรมกับความผูกพันต่อองค์กรความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานให้องค์การ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกันน้อยที่สุดเมื่อเทียบในทุกรายด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดนุ วศั (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตพื้นที่ กรุ งเทพและปริ มณฑล พบว่าพนักงานมีคุณภาพชี วิตการทํางานด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรมกับ
ความผูกพันต่อองค์กรความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานให้องค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกัน
น้อยที่สุดเมื่อเทียบในทุกรายด้านเช่นกัน
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ลุล่วงได้ดว้ ยความช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.สุ นทรี วรรณ
ไพเราะ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ แนวคิด วิธีการ คําแนะนํา ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี
และขอขอบคุณคณาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิ ณทุ กท่าน รวมถึงผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ได้
ปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ องและให้คาํ แนะนําในการสร้างเครื่ องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลที่ผวู ้ ิจยั ได้อา้ งอิงทาง
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วิชาการ ตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม ตลอดจนคุณผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและคณะครู เอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิ การ
จังหวัดพัทลุง ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการทดลองเครื่ องมือการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
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