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รัชมงคล คํ้ าชู: ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผกูพนัต่อ

องคก์ารของเจา้หนา้ท่ีศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้

อิสระ:  ผศ. ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร.  98 หนา้. 

 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบั

ความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นกรุณา  กลุ่มประชากร คือ 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นกรุณา จาํนวน 95 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวจิยั พบวา่ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีสถานภาพ

สมรส  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีอายุงานในองค์การ 10 ปีข้ึนไป มีระดบัรายได้ต่อเดือน 

15,001-30,000 บาท  

 2. ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นแลว้

พบว่า ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอื่นมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั และระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านแลว้พบว่า ความผูกพนัต่อองค์การ ดา้นการใช้ความสามารถเพ่ือ

องคก์ารมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการยอมรับองคก์าร  

3. ความผูกพนัต่อองคก์ารจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา จากผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรท่ีเป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 41-50 ปี  มีสถานภาพสมรส  มี

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  มีช่วงอายุงานในองคก์าร 6-10 ปี และมีช่วงระดบัรายไดต่้อเดือน 15,001-

30,000 บาท มีค่าเฉลีย่ของความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมมากท่ีสุด 

4. คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ในระดบัปานกลาง โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ρ) เท่ากบั 0.61 
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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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 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์จาก

ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย กาญจนมณีเสถียร ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระท่ีให้ความ

ช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ ่ง รวมทั้ งผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ ์

ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ และรองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท์ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ี

กรุณาใหค้าํแนะนาํ และใหแ้นวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีให้ถูกตอ้ง

และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชนทุกๆท่านท่ีใหค้วามรู้

คาํแนะนําและประสบการณ์อนัมีค่ายิ ่งแก่ผูว้ิจ ัย และขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนท่ีให้คาํแนะนํา 

ช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจกนัตลอดมา 

 ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ท่ีใหค้วามร่วมมือ

เป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี 

 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ท่ีให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือ ห่วงใย และใหก้าํลงัใจแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนาม

ท่ีช่วยใหก้ารศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จไดใ้นท่ีสุด 


