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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาเอกชน

สังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 285 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified 

random sampling) ตามจาํนวนสถานศึกษาแลว้สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก สถิติท่ีใช้

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient)  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนั

ต่อองคก์รของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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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บทนํา 

 ขอ้มูลคุณภาพชีวิตในการทาํงานจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบวา่คุณภาพชีวิตคน

วยัทาํงานในภาพรวม ช่วงอายุ 15 ถึง 59 ปี ยงัประสบปัญหาทางสุขภาพทางกายและทางจิตใจเน่ืองจากการดาํรงชีวิต

ของวยัทาํงานส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ติบโตหรือปรับตัวได้ทันตามการพฒันาและเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยวยัแรงงานมีรายไดป้กติยงัไม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ ในขณะท่ีมีแรงกดดนัในการทาํงานหนกั จากวนั

ละ 8 ชั่วโมงเป็น 10 ถึง 12 ชั่วโมงซ่ึงนอกจากจะเป็นการบัน่ทอนสุขภาพแลว้ยงัส่งผลให้ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว 

สะทอ้นไดจ้ากวยัแรงงานเป็นโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียงดา้นสุขภาพเพิ่มข้ึน (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ, 2561) คุณภาพชีวิตการทาํงานมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการทาํงาน เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์สาํคญั 

เป็นตน้ทุนทางปัญญาท่ีมีคุณค่า ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการทาํงาน ตอ้งทาํงานเพ่ือให้ชีวิตดาํรงอยู่และ

ตอบสนองความตอ้งการของคน เม่ือคนทาํงานในท่ีทาํงานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีภาวะท่ีเหมาะสมทาํใหเ้กิดความสุขทั้ง

ทางกายและใจ แนวคิดของวาลตนั (Walton) กล่าววา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานนั้นประกอบไป

ดว้ยเง่ือนไขต่างๆ 8 ประการ คือ การไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทาํงานท่ีคาํนึง

ความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความมัน่คงและกา้วหนา้ในงาน โอกาสการพฒันาความสามารถ การบูรณาการทาง

สังคม ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัและลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม      

(รัชมงคล , 2556 ; อา้งอิงจาก Walton, 1973) แนวคิดสาํคญัท่ีมีบทบาทในการพฒันาองคก์รทั้งในการบริหารจดัการและ

การปรับปรุงคุณภาพการทาํงานในองค์การ ไดมุ่้งให้ความสนใจไปท่ีคุณภาพชีวิตการทาํงาน เน่ืองจากการพฒันา

คุณภาพชีวิตการทาํงานจะเป็นการจูงใจให้บุคลากรในองคก์รนั้นทาํงานอยา่งมีความสุข นาํมาซ่ึงคุณภาพของงาน และ

ส่ิงสาํคญัคุณภาพชีวิตการทาํงานจะนาํไปสู่ความพึงพอใจในการทาํงานแลว้ยงัส่งผลถึงความผกูพนัในองคก์รได ้และยงั

ช่วยใหอ้ตัราการขาดงาน การลาออกลดนอ้ยลง  เกิดประสิทธิผลขององคก์รในดา้นขวญัและกาํลงัใจ ตลอดจนคุณภาพ

ของงาน (กนกวรรณ, 2551 ; อา้งอิงจาก Hackman and Suttle, 1977) แนวคิดของสเตียร์ส (Steers) ไดก้ล่าวถึงความยึด

มัน่ผูกพนัต่อองค์กรว่าเป็นความเขม้ขน้ของความสัมพนัธ์ของพนักงานแต่ละคนท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกเก่ียวพนั

เก่ียวขอ้งกบัองคก์รอยา่งเหนียวแน่นลึกซ้ึง เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและความผกูพนัต่อองคก์รจะประกอบดว้ยลกัษณะ 3 

ประการ คือ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ประการต่อมาคือ มีความเตม็ใจท่ี

จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และสุดทา้ยมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้ง

ความเป็นสมาชิกขององคก์าร(วนิดา, 2552 ; อา้งอิงจาก Steers, 1977) จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารองคก์รท่ีจะตอ้งสร้าง

ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร เพ่ือให้สมาชิกในองคก์รอยูก่บัองคก์รอยา่งมีคุณค่า ดว้ยการสร้างให้สมาชิกเกิดความผูกพนัต่อ

องค์กร เพ่ือประโยชน์สูงสุดจะได้เกิดแก่องค์กร โสมยสิ์รี (2556) สถานศึกษาเอกชนในจังหวดัพทัลุงอยู่ในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง เป็นหน่วยงานท่ีจดัการสถานศึกษาเอกชนทั้งหมดในจงัหวดัพทัลุง ในจงัหวดั มี

สถานศึกษาเอกชนจาํนวน 39 โรงเรียน  มีครูจาํนวน 1,017 ซ่ึงเป็นครูท่ีสถานศึกษาไดบ้รรจุแต่งตั้งจาํนวน 592 คน และ

ยงัไม่ไดรั้บบรรจุแต่งตั้งจาํนวน 425 คน  จากขอ้มูลการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั

พทัลุงในช่วง ปีการศึกษา 2558-2560 พบวา่ ปีการศึกษา 2558 มี อตัราการลาออกของครูท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งจาํนวน 

88 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86 ปีการศึกษา 2559 มีอตัราการลาออกจาํนวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 14.35    และปีการศึกษา 

2560 มีอตัราการลาออกจาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 13.68  (สํานกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง) ทาํให้การเรียนการ

สอนของสถานศึกษาเอกชนไม่มีความต่อเน่ือง จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่การบริหารจดัการคุณภาพชีวิต

ในการทาํงานในองค์กรของพนักงานในด้านต่าง ๆ จะส่งผลให้บุลคากรเกิดความ พึงพอใจและทาํงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลถึงการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพให้องค์กรและเกิดความผูกพนัต่อองค์กร ครูมีขวญั
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กาํลงัใจในการทาํงาน เตม็ใจและมุ่งมัน่ต่อการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีปฏิบติัตามแนวทางเพ่ือเป้าหมายของสถานศึกษา ลดอตั

ตราการลาออกของบุคลากรครู ทาํให้ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จากเหตุผลท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานและความผูกพนัต่อ

องคก์รของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพฒันา ปรับปรุงการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการ

จงัหวดัพทัลุง เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อบุคลากรและสถานศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา

เอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง 
 

วธีิการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง จาํนวน 1,017 คน จาก

โรงเรียน 39 โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง กาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 285 คน โดย

สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามจาํนวนสถานศึกษา จากนั้นสุมอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) 

โดยการจบัสลาก 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 ส่วนท่ี 2 และ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รของครูในสถานศึกษา

เอกชน สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพทัลุงเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตาม

แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1964) ดงัน้ี 

 คะแนน       ระดบั 

   5     หมายถึง    ระดบัมากท่ีสุด 

   4     หมายถึง    ระดบัมาก 

   3     หมายถึง    ระดบัปานกลาง 

   2     หมายถึง    ระดบันอ้ย 

   1     หมายถึง    ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 การสร้างเคร่ืองมือการวจิัย 

 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

และนาํไปปรับปรุงตามขอ้แนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้จึงนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบัครูสถานศึกษา

เอกชนจาํนวน 30 คน หาค่าความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficients) ของครอ
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นบาค (Cronbach, 1990) พบว่าค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูเท่ากบั .939 ดา้น

ความผกูพนัต่อองคก์รของครู .941 และรวมทั้งสองดา้นเท่ากบั .959 

 วธีิดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการช้ีแจงรายละเอียดของการทาํวจิยั วตัถุประสงค ์และขอความยนิยอมจากครูผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด 285 ฉบบั คิดเป็น

ร้อยละ 100 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานและระดบั

ความผูกพนัต่อองคก์รของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวจิัย

1. 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ทาํงาน 

   พบวา่ ครูผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 28.42 เพศหญิง จาํนวน 204 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.58 มีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 อายรุะหวา่ง 30 – 40 ปี จาํนวน 119 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.75 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.61 อายุ 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.74 มีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 202 คน คิด

เป็นร้อยละ 70.88 และสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.37 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 

ปี จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 33.68 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานระหวา่ง 5 – 10 ปี จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.28  มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 จาํนวนร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 81 28.42 

หญิง 204 71.58 

รวม 285 100.00 

อาย ุ   

นอ้ยหวา่ 30 ปี 51 17.90 

30 – 40 ปี 119 41.75 

41 – 50 ปี 73 25.61 

51 ปีข้ึนไป 42 14.74 

รวม 285 100.00 
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ตารางที ่1 จาํนวนร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

วฒิุการศึกษา   

ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 62 21.75 

ปริญญาตรี 202 70.88 

สูงกวา่ปริญญาตรี 21 7.37 

รวม 285 100.00 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   

นอ้ยกวา่ 5 ปี 62 33.68 

5 – 10 ปี 149 52.28 

มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 40 14.04 

รวม 285 100.00 

 

 1.2 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั

พทัลุง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.8322) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการบูร

ณาการทางสังคม ( X = 4.2082) รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ( X = 4.1214)  ดา้นสภาพการ

ทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ( X =3.9339)  ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร ( X =3.8585) ดา้น

โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ( X =3.8519) ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ( X = 3.8380) 

ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ในการทาํงาน ( X = 3.6014)  ตามลาํดบั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นค่าตอบแทน

ท่ีเพียงพอและยติุธรรม ( X = 3.1425) ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสาํนกังาน 

  ศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมและรายดา้น 
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 1.3 ผลการศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั

พทัลุง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.1631)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความ

เต็มใจและใช้ความพยายามเต็มท่ีในการปฏิบติังานให้องค์การ ( X =  4.2917) รองลงมา คือ ดา้นความเช่ือมัน่และ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ( X =  4.1393) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษา

ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร ( X =  4.0581)  ดงัตารางท่ี 3  
 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสาํนกังาน 

                ศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูในสถานศึกษา

เอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสํานกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน

ระดบัสูง (  r  =   .751**) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ดงัตารางท่ี 4  
 

ตารางที ่4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของครูในสถานศึกษาเอกชน 

                 สังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมจาํแนกตามรายดา้น 
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 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 X1     แทน   ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

 X2     แทน   ดา้นสภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

 X3  แทน ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ในการทาํงาน 

 X4  แทน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 

 X5  แทน ดา้นบูรณาการทางสังคม 

 X6  แทน ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร 

 X7  แทน ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั 

 X8  แทน ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 Y1  แทน ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

 Y2  แทน ดา้นความเตม็ใจและใชค้วามพยายามเตม็ท่ีในการปฏิบติังานใหอ้งคก์าร 

 Y3  แทน ดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร 

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

 ผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูในสถานศึกษาเอง

ชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา

เอกชนสังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูในสถานศึกษาเอกชนสังกดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวม มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเพราะ คุณภาพชีวิตการทาํงานประกอบไป

ดว้ยค่าจ้าง ระยะเวลาในการทาํงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเหมาะแก่การทาํงานและความปลอดภยั การมี

ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิตการทาํงานกบัการดาํเนินชีวิตทัว่ไป สัดส่วนเวลาการผสมผสานการ

ทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งการพฒันาสมรรถนะของมนุษย ์ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจและ

สนองความตอ้งการของตน ถา้สถานศึกษาสามารถตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลของพนักงานได ้จะทาํให้

พนกังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ส่งผลก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองคก์ร ความจงรักภกัดีต่อองคก์รและทาํงาน

อย่างมีความสุข สอดคลอ้งกบั ราโอและเบอร์เจน (กฤษวรรณ, 2554 ; อา้งอิงจาก Rao and Bergen, 1992) ซ่ึงกล่าวว่า

คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นความรู้สึกของพนกังานท่ีไดรั้บจากองคก์รมีความสาํคญัผา่นประสบการณ์ในการทาํงานและ

การปฏิบติังานในองคก์ร ทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในงานและส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รและเป้าหมายของ

องคก์รในระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศันีย ์(2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

กบัความผูกพนัต่อองค์กรของครู สังกดัสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในภาคตะวนัออกผลวิจยัพบว่าครูสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในภาคตะวนัออกมีความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนั

ต่อองค์กรโดยรวมและรายไดมี้ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ปรีชา (2556)ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของคณาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

และความผูกพนัต่อองคก์รของคณาจารยแ์ละบุคลากรทาง การศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกโดยรวมอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งสูง 
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 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ในรายดา้นพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมกบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็ใจและใชค้วามพยายามเตม็ท่ีในการปฏิบติังานใหอ้งคก์าร มีความสัมพนัธ์

ทางบวกในระดบัปานกลางท่ีระดบั .685 ซ่ึงเป็นคู่มีระดบัมากท่ีสุดในความสัมพนัธ์รายดา้น ทั้งน้ีเพราะอาชีพครูเป็นงาน

ท่ีรับผิดชอบสังคมและทาํประโยชน์ต่อสังคม เป็นอาชีพท่ีสังคมยกย่องให้เกียรติ รวมทั้ งหน่วยงานของตนเป็น

สถานศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าของความสาํคญัในอาชีพผูป้ฏิบติังานและเกิดความรู้สึก

ภูมิใจท่ีไดท้าํงานในสถานศึกษาท่ีตนปฏิบติัและเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือ

ตอบสนองเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (พะยอม, 2542 ; อา้งอิงจาก 

Herzberg, 1959) เร่ืองการไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงเป็นปัจจยัการจูงใจเป็นตวักระตุน้ท่ีครูตอ้งการไดรั้บในการปฏิบติังาน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศพร (2560 ) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานและความผูกพนัต่อ

องคก์รของครูโรงเรียนรัฐบาลในจงัหวดัชลบุรี พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม

มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของวิลาสินี (2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานระดบัปฎิบติัการ กลุ่มบริษทัโทเรในประเทศไทย พบวา่พนกังานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นลกัษณะงานท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสังคมกบัความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเต็มใจและใชค้วามพยายามเต็มท่ีในการปฏิบัติงานให้

องคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลางและมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนธ์ต่อองค์กรในภาพรวมมากท่ีสุดในทุกราย

ดา้น 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์รายด้านคู่ ท่ีมีความสัมพันธ์น้อยท่ีสุด พบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานด้าน

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมกับความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มท่ีในการ

ปฏิบัติงานให้องค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางท่ีระดับ .370 ซ่ึงเป็นคู่มีระดับน้อยท่ีสุดใน

ความสัมพนัธ์รายดา้น ทั้งน้ีเพราะค่าตอบแทนเป็นส่ิงท่ีจะไปสนองปัจจยัส่ีซ่ึงเป็นความตอ้งการพ้ืนฐานในการดาํรงชีพ 

สอดคลอ้งกับทฤษฎีความตอ้งการห้าขั้นของมาสโลว์ (อนิชวงั, 2552 ; อา้งอิงจาก     Maslow, 1970)โดยเป็นความ

ตอ้งการพ้ืนฐานขั้นแรกซ่ึงเป็นความตอ้งการน้อยท่ีสุดในลาํดบัขั้นความตอ้งการทั้งหมด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

วิลาสินี (2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบั

ปฎิบติัการ กลุ่มบริษทัโทเรในประเทศไทย พบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยติุธรรมกบัความผูกพนัต่อองคก์รความเตม็ใจและใชค้วามพยายามเตม็ท่ีในการปฏิบติังานให้องคก์าร มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกนันอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบในทุกรายดา้น และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดนุวศั (2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมกบั

ความผูกพนัต่อองคก์รความเตม็ใจและใชค้วามพยายามเตม็ท่ีในการปฏิบติังานให้องคก์าร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกนั

นอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบในทุกรายดา้นเช่นกนั 

 

กติติกรรมประกาศ 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาอยา่งดียิ่งจาก  อาจารย ์ดร.สุนทรี วรรณ

ไพเราะ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ คาํแนะนาํ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี 

และขอขอบคุณคณาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณทุกท่าน รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้

ปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องและใหค้าํแนะนาํในการสร้างเคร่ืองมือใหถู้กตอ้งสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลท่ีผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงทาง
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