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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 
โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก 2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของขาราชการ 
โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคการ ของขาราชการ โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก กลุมตัวอยางที่ใชคือ 
ขาราชการของโรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก จํานวน 63 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
แบบสอบถาม โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) คุณภาพชีวิตในการทํางาน ขาราชการ โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก โดยรวมอยู
ในระดับมาก (X= 3.82, S.D. = 0.41) พิจารณารายดานดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
ในภาพรวมอยูในระดับสูงสุด (X= 3.88, S.D. = 0.36) ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธอันดีกับคนอื่น 
(X= 3.87, S.D. = 0.46) ตามลําดับ 
 2) ระดับความผูกพันตอองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก (X= 3.82, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณา
รายดานดานความทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคการ อยูในระดับสูงสุด (X= 3.86, S.D. = 0.38) 
ดานความเชื่อมั่นการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคการ (X= 3.84, S.D. = 0.40) ตามลําดับ 
 3) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับความผูกพันตอองคการพบวาคุณภาพชีวิตมี
ความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 กับความผูกพันตอองคการ คือ ดานความเปนประโยชนตอ
สังคมของขาราชการ (r = 0.773) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานของขาราชการ (r = 0.672) 
ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางานของขาราชการ (r = 0.658) ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับ
บุคคลอื่นของขาราชการ (r = 0.597) ดานคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม และ
เพียงพอของขาราชการ (r = 0.590) ดานความสมดุลระหวาง ชีวิตกับการทํางานโดยรวมของขาราชการ (r = 0.573) 
ยกเวนดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมของขาราชการ โรงเรียนทหารการสัตวฯ และดานการพัฒนา
ศักยภาพของขาราชการโรงเรียนทหารการสัตว ฯ ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
 
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันธตอองคการ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the quality of the work life 
of the military personnel in the army veterinary school, Department of Army 
Veterinary, 2) to study the level of organizational commitment of the military 
personnel in the army veterinary school, Department of Army Veterinary, and 3) to 
study the relationship between the quality of the work life and the organizational 
commitments of the military personnel in the army veterinary school, Department of 
Army Veterinary. The sample for this study consisted of 63 military personnel in the 
army veterinary school. A questionnaire was used as the tool for data collection. The 
statistics used for data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, 
and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 
 The research results revealed that: 
 1) The overall quality of the work life of the military personnel in the army 
veterinary school, Department of Army Veterinary was at a high level ( X = 3.82, S.D. = 0.41). 
Considering each individual aspect, it was found that the work safety and health 
aspect was at the highest level ( X = 3.88, S.D. = 0.36) followed by the cooperation 
and relationship aspect ( X = 3.87, S.D. = 0.46), respectively. 
 2) The level of organizational commitment was overall at a high level ( X = 3.82, 
S.D. = 0.47). Considering each individual aspect, it was found that the devotion 
aspect was at the highest level ( X = 3.86, S.D. = 0.38), followed by the confidence 
aspect, the acceptance of the organization’s goals and needs aspect ( X = 3.84, S.D. = 0.40), 
respectively. 
 3) The analysis of the relationship between the quality of the work life and     
the organizational commitment revealed that there was a positive relationship at the 
significance level of 0.05. The factors considered consisted of officer benefits (r = 0.773), 
progress and job stability (r = 0.672), personal rights in the office (r = 0.658), social 
integration (r = 0.597), adequate and fair compensation (r = 0.590), and work life 



 ค

balance (r = 0.573). The aspects of safe environment and promotion of military personnel 
and development latency had no relationship with the organizational commitment. 
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