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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงบรรยายหาความสัมพันธครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
พฤติกรรมจริยธรรมของผูนํา และความยึดมั่นผูกพันตอองคการ และศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน พฤติกรรมจริยธรรมของผูนํา และความยึดมั่นผูกพันตอองคการ กลุมตัวอยาง คือ พยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 142 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบงาย เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน แบบสอบถามพฤติกรรม
จริยธรรมของผูนํา และแบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน 
มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.95 0.98 และ 0.93 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูง (X̅ = 3.56, SD = 0.52) พฤติกรรม
จริยธรรมของผูนําโดยรวมอยูในระดับสูง (X̅ = 3.84, SD = 0.68) สวนความยึดมั่นผูกพันตอองคการโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.46, SD = 0.67) 
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 2. คุณภาพชีวิตการทํางานและพฤติกรรมจริยธรรมของผูนํามีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง
กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .621, r = .458 ตามลําดับ) 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตการทํางาน พฤติกรรมจริยธรรมของผูนํา ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ พยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน 

Abstract 

 The purpose of this descriptive correlational research were to describe the quality 
of work life, ethical leadership behaviors, organizational commitment and to examine the 
relationships between the quality of work life, ethical leadership behaviors and 
organizational commitment.  The sample consisted of 142 nurses in private hospitals, 
Bangkok who were recruited using a random sampling method.  Research instruments 
included the questionnaires of the personal information, quality of work life, ethical 
leadership behaviors and organizational commitment. The Cronbach’s alpha coefficients 
of questionnaires were 0.95, 0.98, and 0.93, respectively.  The data were analyzed by 
descriptive statistics and Pearson’s product-moment correlation coefficient. 
 The results revealed that 
 1. The mean score of quality of work life of professional nurses was at high level 
(X̅ = 3.56, SD = 0 .52) and mean score of ethical leadership behaviors was at high levels 
( X̅ =  3.84, SD =  0 .68) , whereas, mean score of the organizational commitment was at 
moderate levels (X̅ = 3.46, SD = 0.67). 
 2.  The quality of work life and ethical leadership behaviors were significant, 
moderate and positive relationship with organizational commitment were at the . 01 
statistically and significant level (r = .621, r = .458, respectively). 

Keywords : quality of work life, ethical leadership behaviors, organizational commitment, 
professional nurse, private hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




