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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  คือ 1) 
เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพันกับ
องค์การของขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการ
ต ารวจจราจร 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัความผูกพนั
กบัองค์การของขา้ราชการต ารวจกองบังคับ
การต ารวจจราจร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจจราจร  

ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนกองบังคับ
ต ารวจจราจร  (7 กอ งก าก าร )  คือ  ก ลุ่ม
ประชากรใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 346 
คน ผูว้ิจยัใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 20 คน 
เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซ่ึงผูว้ิจัยได้สร้างจากแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส าหรับอธิบาย
ลักษณะทั่วไปของข้อมูล ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างระดบัปัจจยัดา้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพันกับ
องค์การของขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการ
ต ารวจจราจร ด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เพียรสัน (Pearson Correlation Coefficients) 
ทดสอบความสั มพันธ์และส ร้างสมการ
พยากรณ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนักบัองคก์ารของขา้ราชการต ารวจ
กองบังคับการต ารวจจราจร ด้วย multiple 
regression โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี .05 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.72 และเม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจจราจร 
สูงสุดคือ ความมั่นคงและความก้าวหน้า     
ในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั  3.09 
รองลงมา ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะ
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และปลอดภยั  โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั  2.98 
การบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน
ร่วมกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84 และผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัย
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผล
ต่อความผูกพันกับองค์การของข้าราชการ
ต ารวจกองบั งคับการต ารวจ  ต ่ า สุ ด คื อ 
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพัน
กบัองค์การของขา้ราชการต ารวจกองบังคับ
การต ารวจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 และเม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่าระดบัความคิดเห็น
เกี ่ย ว ก บั ค ว ามผ กูพ นั ก บั อ งค ก์ าร ข อ ง
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจจราจร 
สูงสุดในดา้นลักษณะประสบการณ์หรือ
บทบาทท่ีได้รับจากการท างานในองค์การ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 รองลงมาไดแ้ก่ 
ดา้นแรงจูงใจในการท างาน  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.87 และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ผกูพนักบัองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกอง
บ งัค บั การต ารวจจราจร  ต ่ าส ุด ใน ด้าน
นโยบายการบริหารและการปฏิบติังาน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.7 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ
พฒันาความสามารถของบุคคล การบูรณาการ
ท า ง สั ง ค ม ห รื อ ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั น 
ประชาธิปไตยในองค์การ การเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กบัสังคม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับนัยส าคัญ  0.05 ส่วนค่าตอบแทนท่ี
เพี ยงพอและยุ ติธรรม ส่ิ งแวดล้อม ท่ีถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการท างาน ความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตวั ไม่มีผลต่อ
ปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ี มีผล ต่อความผูกพัน กับ องค์การของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจจราจร 
 
ค าส าค ัญ  : การพฒันาค ุณภาพชีว ิตการ
ท างาน, ความผกูพนักบัองคก์าร, ขา้ราชการ
ต ารวจ, กองบงัคบัการต ารวจจราจร 

 
Abstracts 

The adjectives of this study are: 1) 
to study factors of work life development 
affecting organizational commitment of the 
traffic Police Division; 2) to study Factors of 
organizational commitment of the police of 
the above division; and 3) to study the 
relationship between factors of quality of 
work life development and organizational 
commitment of the aforementioned police 
 Data were collected via questionnaires 
mailed to 346 non–commissioned police 
officers, plus 20 offices who serve as 
interviewees. Statistics used are frequencies, 
percentage, mean and standard deviation 
The relationship between and among 
variables is considered by Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient and the test 
of hypothesis is carried out by Multiple 
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Regression, Enter type. And the statistical 
level is at 0.05 

It was found from the study that the 
overall of opinion towards factors of quality 
of work life development affecting the 
organizational commitment is at 2.72. 
Individually, the highest level security and 
advancement ( X =3.09), followed by hygienic 
environment and safety ( X =2.98), social 
integration and advancement ( X =3.09), 
followed by hygienic environment and 
safety ( X =2.98), social integration and 
working together ( X =2.84) and the lowest 
level is sufficient compensation ( X =2.38). 
The overall level of organizational 
commitment is at 2.95. Individually, the 
highest level is experience characteristics or 
roles bestowed to them by the organization 
( X =3.21), followed by motivation ( X =2.87) 
while the lowest level is administrative policy 
and operation ( X =2.70)  

The result of hypothesis testing is 
that personal development, social integration 
or working together, organizational democracy 
and social relations are related to 
organizational commitment at .05 level. On 
the contrary, sufficient compensation and 
justice, hygienic environment and safety, 
security and advancement, and balance 
between work life and personal life are not 

found to be related to organizational 
commitment. 
 
Keywords: Quality of Work Life 
Development, Organizational Commitment, 
Traffic Police Division 
 
บทน า 

ปัญหาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีต ่า
ในดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ  ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คง
ในงาน  ดา้นความภาคภูมิใจในองค์การ ดา้น
ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 
และดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอ
ภาค ดา้นความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ ปัญหาเหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของบุคลากร ความผกูพนัต่อองค์การเป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารและนักวิชาการให้ความส าคญั เพราะ
ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ท านาย
อตัราการเข้าออกจากงานได้ดีกว่าความพึง
พอใจในงาน และเป็นตัวเช่ือมประสาน
ระหว่างความตอ้งการของบุคคลและเป้าหมาย
ขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การยงั
เป็นตัวบ่งช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพของ
องค์การ การรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตการท างาน
ส่งผลอยา่งมากต่อการยอมรับขององคก์าร 

ปัญหาด้านจราจร  เน่ื องจากการ
พฒันาและการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ
อย่ า งร วด เร็ ว  ก าร เพ่ิ ม ข้ึ น ขอ งจ าน วน
ประชากรอย่างรวดเร็ว ปัญหาท่ีตามมาก็คือ
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การเดินทาง  กรุงเทพมหานครประสบปัญหา
ดา้นการเดินทางเป็นอย่างมาก  การคมนาคม
ยงัไม่สะดวก  จ านวนปริมาณรถยนต์ท่ีเพ่ิม
มากข้ึน  การขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน  
การเกิดอุบติัเหตุ  การเกิดปัญหามลภาวะทาง
อากาศ  เสียง  และทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผล
ต่อประชากรและผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีอย่างมากจาก
การศึกษาปัญหาต่างๆ  ท่ีกล่าวมา ขา้ราชการ
ต ารวจจราจรถือเป็นด่านส าคญัด่านแรกท่ีจะ
ช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  จะท าหนา้ท่ีอ านวย
ความยุติธรรมให้เกิดข้ึนกับประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม จะเห็นว่าภาระหน้าท่ี
ของต ารวจนครจราจร ท่ี ต้องรับผิดชอบ 
รวมถึงการชุมนุมประทว้ง  ตอ้งรับผิดชอบใน
การสร้างความสงบสุขแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชนและจะต้องท างานร่วมกันกับ
ข้าราชการต ารวจทุกสายงาน จึงน่าเห็นใจ
ข้าราชการต ารวจจราจร ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเหน็ดเหน่ือย มีความเครียดและต้องมี
ความอดทนสูง  ในขณะท่ีไดรั้บค่าตอบแทน
น้อย  ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าขา้ราชการต ารวจ
จราจร รับภาระหนักโดยเฉพาะข้าราชการ
ต ารวจจราจร จะตอ้งรับภาระหนกัมากเพราะ
จะตอ้งท าหนา้ท่ีความรับผิดชอบใน ก าหนด
ยุทธศาสตร์วางแผนควบคุมตรวจสอบให้
ค าแนะน าและเสนอแนะการปฏิบัติตาม
อ านาจหนา้ท่ีของกองบงัคบัการต ารวจจราจร
ถวายความปลอดภยัส าหรับองคร์ะมหากษตัริย ์
พระราชินี พระรัชทายาท ผู ้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู ้แทน
พระองค์และพระราชอาคันตุกะบูรณาการ

ร่วมกบัหน่วยงานต ารวจหรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ เก่ี ย ว ข้ อ ง ใน เข ต พ้ื น ท่ี  
จ าเป็นต้องตระหนักและเพ่ิมบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับกบั
ความคาดหวงัของสังคมท่ีตอ้งการใหต้ ารวจมี
ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
อาชญากรรมปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ปัญหาการก่อการร้ายและการอ านวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ   

ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผล
ต่อความผูกพันกับองค์การของข้าราชการ
ต ารวจกองบังคับการต ารวจจราจรว่าอยู ่
ระดบัใด มีปัจจยัใดบ้างท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อ
องค์การของขา้ราชการต ารวจจราจรเพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการพฒันาปรับปรุงองค์การต ารวจ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และช่วยแกไ้ข
ปัญหา ส่งเสริมและพฒันาขา้ราชการต ารวจ
จราจรให้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีข้ึน   
ซ่ึงถือเป็นการบริหารพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นก าลงัส าคญัต่อการพฒันาประเทศอีก
ทั้งยงัเป็นโอกาสให้ขา้ราชการต ารวจในกอง
บังคับการต ารวจจราจร ได้ประเมินระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตการท างาน เพ่ือเป็น
ขอ้มลูในการปฏิบติัตวัต่อไปในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยด้านการ
พฒันาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความ
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ผูกพนักบัองค์การของขา้ราชการต ารวจกอง
บงัคบัการต ารวจจราจร  

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยความผูกพันกับ
องค์การของขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการ
ต ารวจจราจร  

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ี มีผล ต่อความผูกพัน กับ องค์การของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจจราจร  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจัิยเชิงปริมาณ  
 ประชากรในการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี   
คือ ขา้ราชการต ารวจระดบัชั้นประทวนกอง
บงัคบัการต ารวจจราจรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ส าหรับในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวนกองบังคับต ารวจจราจร  
(7 กองก าการ) ซ่ึงกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ปี  พ.ศ. 
2557 จ านวน 3,509 คน  
 การวจัิยเชิงคุณภาพ  
 ประชากรในการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี   
คือ  ข้าราชการต ารวจระดับชั้ นประทวน 
ผูป้ฏิบติังานจ านวน 20 คน เก่ียวกบัคุณภาพ
ชีวิตการท างาน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูวิ้จัยเลือกใช้เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 
(questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  ค าถามเก่ียวข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 
(Close – Ended Questions) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม เก่ียวกับ
ปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ี มี ผล ต่อความผูกพัน ต่อองค์ก ารของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจจราจร 
ประกอบดว้ย 8 ดา้น 1) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม 2) ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ
และปลอดภยั  3) การพฒันาความสามารถ
ของบุคคล 4) ความมัน่คงและความกา้วหน้า
ในการท างาน  5) การบูรณาการทางสังคม
หรือการท างานร่วมกนั 6) ประชาธิปไตย
ในองค์การ  7) ความสมดุลระหว่างชีวิต
งานและ ชี วิต ส่ วนตัว   8) ก าร เก่ียวข้อ ง
สัมพนัธ์กบัสังคมโดยลกัษณะของขอ้ค าถาม
เป็นมาตราส่ วนประมาณ ค่าของ (rating 
scale)       
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม เก่ียวกับ 
ประสิทธิผลในการงาน ประกอบดว้ย 3 ดา้น 
คือ 1) ดา้นลกัษณะประสบการณ์หรือบทบาท
ที่ไดร้ับจากการท างานในองค์การ  2) ดา้น
นโยบายการบริหารและการปฏิบตัิงาน   
3) ด้านแรงจูงใจในการท างาน  ลักษณะ
ค าถาม เป็นแบบปลายปิด  (Close–Ended 
Questions) โดยผู ้วิ จัยใช้ เกณฑ์ การส ร้ าง
แบบสอบถามลิเคิร์ท สเกล (Liker’s Scale)  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจ านวนท่ีได้
ก าหนดไว้ และตรวจความถูกต้องของ
แบบสอบถามทุกฉบับจากนั้นน ามาลงรหัส
ข้อมูล และป้อนรหัสข้อมูลทั้ งหมดเข้าสู่
โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่ 
กระบวนการประมวลผลและวิ เคราะห์       
ซ่ึงรายละเอียดของการวิ เคราะห์ข้อมูลมี
ดงัต่อไปน้ี 

1. เกณฑ์ ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล
ระดบัความคิดเห็น เร่ือง ปัจจยัดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกองบังคบั
การต ารวจจราจร โดยแปลผลค่าเฉล่ียของ
ข้อมูลซ่ึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิ
เคิร์ท (Likert Scale)  

2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ือสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การ
ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการต ารวจ
จราจร ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 
3 ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ศึกษา
ขอ้มูลทัว่ไป ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับอธิบายระดับปัจจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกองบังคบั
การต ารวจจราจร เป็นการวดัการกระจายของ

ขอ้มูลในแต่ละขอ้ว่าขอ้มูลมีการกระจายออก
จากกนัมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ียงัจะช่วย
ใหเ้ห็นลกัษณะของขอ้มูลชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

3. ส ถิ ติ เชิ งอ นุมาน  (Quantitative 
Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการ
ทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์แบบ (Enter 
Method) ด้วยตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม 
โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เพียรสัน (Pearson correlation) 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ เป็น มีอาย ุ         
อยู่ระหว่าง 31-40 ปี  คิด เป็น ร้อยละ 44.5       
ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการระดบั จ.ส.ต. คิดเป็น
ร้อยละ 38.7 ส่วนใหญ่มีเงินเดือนระหว่าง
15,000-20,000บ าท  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  39.4    
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานระหว่าง    
11–15 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.3 
 2.  ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนักบัองค์การของข้าราชการต ารวจ
กองบงัคบัการต ารวจจราจร กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพัน
กบัองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการ
ต ารวจจราจร โดยรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
2.72 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อ
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ความผูกพนักบัองค์การของข้าราชการต ารวจ
กองบังคบัการต ารวจจราจรสูงสุดในดา้นความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในการท างานโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 รองลงมาไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.98 และผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีมีผลต่อความผูกพันกับองค์การของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจจราจรมี
ค่าเฉล่ียต ่ าสุดในด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพัน
กบัองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการ
ต ารวจจราจร กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับความ
ผูกพันกับองค์การของข้าราชการต ารวจกอง
บังคับการต ารวจจราจร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
2.95 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันกับองค์การ
ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการต ารวจ
จราจร สูงสุดในดา้นลกัษณะประสบการณ์หรือ
บทบาทท่ีไดรั้บจากการท างานในองค์การ โดย
มีค่ าเฉล่ียเท่ ากับ  3.21 รองลงมาได้แก่ด้าน
แรงจูงใจในการท างานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.87 และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนักบั
องค์การของข้าราชการต ารวจกองบังคับการ
ต ารวจจราจรมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในด้านนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.7 
 4. การทดสอบสมมติฐาน การพฒันา
ความสามารถของบุคคลการบูรณาการทาง
สังคมหรือการท างานร่วมกนัประชาธิปไตย

ในองค์การการเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.05  
 ส่ วนค่าตอบแทนท่ี เพี ยงพอและ
ยุติธรรมส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
การท างานความสมดุลระหว่างชีวิตงานและ
ชีวิตส่วนตวั ไม่มีผลต่อปัจจยัดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนั
กบัองค์การของขา้ราชการต ารวจกองบังคับ
การต ารวจจราจร 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  การพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ี มี ผลต่ อความผู กพั นกับองค์ การของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการต ารวจจราจร 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและ ปลอดภยั 
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน 
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน
ร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร และดา้น
ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าพอใจ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยสามารถ      
ลาพั ก ร้ อนห รือลากิ จโดยไม่ ต้องแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัภารกิจและสถานท่ีท่ีจะไป
ผูบ้ังคับบัญชาของท่านให้ความยุติธรรมต่อ
บุคลากรทุกคน งานท่ีท าอยู่ มีความมั่นคง 
หน่ วยงานมีการโยกย้ายต าแหน่ งหน้ าท่ี      
อย่ างยุ ติ ธรรมได้ รับการสนับสนุนให้ มี
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ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานและ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของWalton, R. E. (1975) 
Huse, E.F. and Cumming, T.G. ( 1985: 237 - 
238) Walton,R.E. (1975) แ ล ะ  Stone, R.J., 
(2003: 183-184) 

2. ตัวแปรท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวป้ระกอบดว้ย การพฒันาความสามารถ
ของบุคคลการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกนั ประชาธิปไตยในองคก์ารการ
เกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม  ตวัแปรที่ไ ม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวป้ระกอบด้วย
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยความมั่นคง
และความกา้วหน้าในการท างานความสมดุล
ระหวา่งชีวิตงานและชีวิตส่วนตวั 
 3. อภิปรายผลจากการสัมภาษณ์การ
พฒันาความสามารถของบุคคลนั้น ควรพฒันา
ความ รู้คว ามส ามารถขอ งตนด้ว ยก าร
ฝึกอบรม และการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เพราะทุกในปัจจุบัน มีการ เป ล่ียนแปลง
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ื อ เรี ยน รู้ให้ เท่ าทัน       
ใน รูปแบบใหม่ๆ สอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฏีของ Walton, R. E. (1975), Nagayama 
Yasuhiko (1993: 151)  แ ล ะ ส า น ัก ง า น
คณะกรรมการขา้ราชการครู (2556) ซ่ึงกล่าว
ว่า การปฏิบัติงานก็เป ล่ียนแปลงไปตาม
สถานการณ์  และสนับส นุน ในการน า
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับประยุกต์ใช้ใน
การท างานใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัในคร้ังน้ีถึงแมผ้ลลพัธ์ท่ีได้

จากการวิจัยจะสามารถอธิบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนั
กบัองค์การของขา้ราชการต ารวจกองบังคับ
การต ารวจจราจร ไดเ้ป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็
ตามการวิจัยก็ย ังมีข้อจ ากัดในส่วนของ
ขอบเขตของการวิจัย ซ่ึงจ ากัดเฉพาะบาง
หน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ดงันั้นเพ่ือให้สามารถขยายผลการวิจยัให้เกิด
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนในการพฒันาคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์าร
ของขา้ราชการต ารวจผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ
ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. ขยายการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานและความผ ูกพนัต่อองค ์การของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจจราจร
กับหน่วยงาน อ่ืนๆในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  เพ่ือสร้างโมเดลท่ี เหมาะสมไม่
เฉพาะเจาะจงกบัหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง
และส ามารถป รับ ใช้ได้กับ การพัฒ น า
ขา้ราชการต ารวจท่ีต่อไป 

2. จากผลการวิจยัทางสถิติซ่ึงพบว่า
ปั จจัยด้าน  ค่ าตอบแทน ท่ี เพี ยงพอและ
ยุติธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
การท างาน ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและ
ชีวิตส่วนตัวไม่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการต ารวจ ซ่ึงขัดแย้งกับ
ทฤษฏีและผลการวิจัยของนักวิชาการท่าน
อ่ืนๆ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของปัจจยัแต่
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ละตวัท่ีใชใ้นการวิจยัเองอาจมีผลกระทบจาก
ปัจจัยอ่ืนๆท่ีไม่ได้อยู่ในกรอบของการวิจัย
คร้ังน้ีและไม่สามารถควบคุมได ้ดังนั้นการ
วิจยัคร้ังต่อไปควรควบคุมปัจจยัหรือตวัแปร
ให้ มี ส ภ าพ แวดล้อ ม ท่ี เห มือนกันห รือ
ใกล้เคียงกัน เพ่ือลดความผิดพลาดในการ
ทดสอบทางสถิติ  

3.  ศึกษาโดยการใชเ้ทคนิคการวิจยัท่ี
แตกต่างออกไป เช่น การวิจยัเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวข้องเพ่ิมข้ึนในทุกระดับ 

ทั้ งเจ้าหน้าท่ีชั้ นประทวน และเจ้าหน้าท่ีชั้ น
สัญญาบัตร เพ่ือศึกษาทุกมิติและมุมมองท่ี
เก่ี ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
ขา้ราชการต ารวจ ซ่ึงการวิจยัเชิงปริมาณอาจ
ไ ม่ส าม ารถ ให้ ค  าตอบ ได้อ ย่ างชัด เจน
ครบถว้นเท่าท่ีควร และเพ่ือเปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากขา้ราชการต ารวจในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นผู ้
ไดรั้บผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างานและชีวิตส่วนตวั  
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