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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  (1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล  (2) ระดบัคุณภาพ
ชีวติการท างาน  (3) ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร  และ (4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะส่วนบุคคล
และคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังาน 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวดัอ่างทอง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบล จ านวน 322 คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 176 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและหาค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาค เท่ากบั 0.930 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์และค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบวา่  (1) บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 41-50 ปี ส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นบุคลากรประเภทขา้ราชการมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานมากท่ีสุด 16-25  ปี มีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท  (2) ระดบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง  (3) ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  และ (4) คุณภาพชีวิต
การท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รในทางบวก (r = 0.369) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยคุณภาพชีวิตการท างานดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมบูรณาการทางสังคมของ
ผูป้ฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่ดา้นอ่ืน (r = 0.453) และคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบั
องคก์รมากกวา่ดา้นอ่ืน (r = 0.425) 
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Abstract 
 

                   This study aimed to investigate:  (1) personal attributes;  (2) the quality of 

working life,  (3) the level of organizational commitment;  and (4) the relationship between 

the personal attributes and the quality of working life and organizational commitment 

of health personnel at sub-district health promoting hospitals in Ang Thong province. 

                   The study was conducted among 176 health personnel randomly selected 

from all 322 health officials working at the hospitals. Data were collected using  

a questionnaire whose Cronbach alpha coefficient for content and reliability of 0.930, 

and then analyzed to determine frequency, percentage, means, and standard deviation, 

to perform Chi-squared test and Pearson’s correlation analysis. 

               The results indicated that:  (1) among the respondents, most of them were 

female, aged 41–50 years and married, and had a bachelor’s degree, 16–25 years of 

service, and a monthly income more than 40,000 baht;  (2) their overall quality of life 

was at the level moderate;  (3) the level of overall organizational commitment was high;  

and (4) the quality of working life was positively and significantly associated with 

organizational commitment (r = 0.369; p = .05); the job description related to social 

integration promotion had a higher relationship with organizational commitment than 

other aspects (r = 0.453); and the overall quality of working life had a higher relationship 

with organizational commitment regarding unity than other aspects (r = 0.425). 
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