
 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2565 

69 

 

คณุภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รของข้าราชการ 
ระดบัพนกังานปฏบิตัิการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
QUALITY OF WORK – LIFE AFFECTING ON ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT OF OPERATIONAL LEVEL GOVERNMENT OFFICERS OF 
LAND TRANSPORT (CENTRAL), BANGKOK 

 
สุวรรณี หงษ์วิจิตร1  ศิริมา แก้วเกดิ2 และ วิมลสิริ  อินทเกตุ3 

Suwannee Hongwijit   Sirima  Kaewkerd  and  Wimonsiri  Intagad 

 
Received: 4 February 2022; Revised: 30 February 2022; Accepted: 7 March 2022 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับ
ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก 
(ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบตัิการกรมขนสง่ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร จ านวน 270 
คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะหก์าร
ถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในอันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
รองลงมา คือ ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท างาน และด้านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมและเพียงพอ ความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร มีผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านประชาธิปไตย
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ในองค์กรและด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งให้ดียิ่งข้ึนและเกิดความพึงพอใจต่อการ
ท างาน น าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

 
ค าสาคัญ : คุณภาพชีวิต , การท างาน , ความผูกพันต่อองค์กร 
 
Abstract  

The objectives of this study were as follow. 1) To study the level of opinions 
on the quality of work-life of operational level government officers of the 
Department of Land Transport (Central), Bangkok. 2) To study the level of opinions 
on organizational commitment of operational level government officers of the 
Department of Land Transport (Central), Bangkok. 3) To study the quality of work-life 
affecting on organizational commitment of operational level government officers of 
the Department of Land Transport (Central), Bangkok. There were 270 samples 
selected from operational level government officers of the Department of Land 
Transport (Central) by simple random sampling. The collection of data by the 
questionnaires. It was then analyzed using descriptive statistics such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation and the hypothesis test with multiple 
regression analysis. 

The results showed that level of opinions on the quality of work-life in 
overall was at a high level. Consider by descending order; the first rank was the 
development of human abilities, followed by democracy in the organization, the 
work environment, the balance between work and life, adequate and fair 
compensation. The organizational commitment of operational level government 
officers of the Department of Land Transport (Central), Bangkok was the first rank. 
The hypothesis testing showed that quality of work-life personality development in 
the issues of, the democracy in the organization, the balance between work and life 
affected the organizational commitment of operational level government officers of 
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the Department of Land Transport (Central), Bangkok. With statistically significant at 
level .01. The results of this study can be used as a guideline for making the 
development and promotion for operational level governmentofficers, creating 
satisfaction on working at the organization leads to the organizational commitment of 
government officers of the Department of Land Transport (Central), Bangkok. 

 
Keywords : Quality of Life , Work , Organizational Commitment  
 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในอีกหลาย ๆ บริบทที่ส าคัญ เช่น 
สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยถือว่าเป็นโอกาสและข้อจ ากัดในการที่จะพัฒนาประเทศ ซึ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคคลและต้องจัดให้มีระบบที่สามารถจะปรับตัวให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ธเนษฐ์ศักดิ์ เพชรรัตน์ , 2561) และที่จะแสวงหาผลประโยชน์ที่
รู้ทันโลกาภิวัฒน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุก ๆ ภาคส่วนในการด าเนินงานต่าง ๆ องค์กรปัจจุบันไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลง โดยทั้งด้านสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยองค์กรจะต้องมี การก าหนดเป้าหมาย
พร้อมกับวัตถุประสงค์องค์กรไว้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งมีความจ าเป็นมาก รวมทั้งการก าหนดกล
ยุทธ์เพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีทั้งกลุ่มที่ท างานร่วมกันและย่อม
มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน แต่กลุ่มคนนี้ก็จะมีความต้องการ ในการท างานตามเป้าหมาย              
ให้ส าเร็จ และในการท างานตามกลยุทธ์ขององค์กรจะต้องอาศัย ความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากร
หลาย ๆ ฝ่าย โดยผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องคอยประสานความร่วมมือ เพื่อท าให้การด าเนินงานของ
ฝ่ายต่าง ๆ ไปในทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้และนอกจากนั้น
องค์กรมีกลยุทธ์หรือแนวทางในการท างานที่ดีแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกอย่าง คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ใน
องค์กรนั้นถือว่าเป็นแรงขับเคลือ่นความส าเร็จขององค์กร โดยมีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในองค์กรที่จะท า
หน้าที่ในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้และสู่ความส าเร็จได้ (วรางคณา กาญจนพาที , 
2556)  บุคลากรในองค์กรนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีต่อความส าคัญขององค์กรและในส่วนของ
คุณภาพชีวิตในการท างานบุคลากรถือว่าเป็นปัจจยัที่ส าคัญ ดังนั้นองค์กรจะต้องรู้ถึงความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรอืแม้กระทั่งผสมผสานความต้องการใหต้รงตามเปา้หมายขององค์กร บุคลากร
ขององค์กรจะมีประสิทธิภาพในการท างานได้น้ันองค์กรจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากรเพราะถือว่าเปน็หัวใจหลักที่องค์กรจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งคุณภาพชีวิตในการ
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ท างานนั้นถือได้ว่าเป็นการรับรู้ถึงความเป็นอยู่และความสุขในชีวิตโดยรวมของบุคลากร โดยเกี่ยวข้อง
กับการท างานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน รายได้ สภาพแวดล้อมและการท างานที่ได้รับความ
ปลอดภัย โอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพและความมั่นคงในสายงาน ซึ่งบุคลากรนั้นสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้และได้รับสิทธิส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันพร้อมกับความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรที่ได้ท างานอยู่ในองค์กรได้ท างานอย่างมี
ความสุข (พิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว  และคณะ, 2559)  และบุคลากรจะท างานด้วยความทุ่มเทและเต็ม
ใจในการท างานได้น้ัน พวกเขาต้องได้รับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ท างานจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท างานของบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อ
องค์กร และนอกจากจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีข้ึนแล้วก็ยังส่งผลไปยังความผูกพันต่อองค์กรที่
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กร กล่าวได้ว่าถ้าหากว่าองค์กรใดที่สามารถท าให้บุคลากรเกิด
ความสุข ความพึงพอใจ ความรักองค์กรและความผูกพันที่รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จะท าให้
บุคลากรมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป โดยจะให้ความทุ่มเท ความเต็มใจ ที่จะ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ องค์กรจึงจะต้องให้ความใส่ใจต่อความผูกพันของ
บุคลากรเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันในองค์กรมากยิ่งข้ึน (วรวรรณ ตอวิวัฒน์ , 
2555) 

ความผูกพันต่อองค์กรนั้นเป็นเครื่องช้ีวัดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการพอใจในการปฏิบัติงาน 
เมื่อบุคลากรเกิดความรู้สึกที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรก็จะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่อง 
เช่น มีความพยายาม มีความเสียสละ การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติไม่ขาดงานและมีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทเพื่อให้งานในองค์กรออกมาดีและมีประสิทธิภาพ และคิดที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรนานย่ิงข้ึน 
แต่ในทางกลับกันถ้าบุคลากรไม่มคีวามผูกพนัต่อองค์กรเมือ่พบเจอปัญหา เกิดความอึดอัด ไม่พอใจกับ
งานที่ท าอยู่หรือมีความคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็จะส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท านั้นออกมาในรูปแบบที่ไม่มีคุณภาพ และข้าราชการกรมขนส่งทางบกจึงถือว่าเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญ จากการส ารวจข้อมูล (วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์, 2557)  
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ก าลังคนของกรมขนส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 พบว่า กรมการขนส่งทางบกมี
จ านวนการสูญเสียข้าราชการเพิ่มจ านวนมากข้ึน ดังภาพที่ 1 

ภาพประกอบท่ี 1  แสดงจ านวนการสูญเสียของข้าราชการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) 
ท่ีมา : เสกสรรค์, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563  
 
จากภาพที่ 1 จะแสดงให้เห็นว่า กรมขนส่งทางบกมีปัญหาการสูญเสียก าลังคนในภาครัฐที่มี

สาเหตุมาจากการลาออกของข้าราชการที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนคนที่ ลาออก 27 
คน และผู้ที่มีการโอนย้าย 11 คน และปี 2562 นั้น มีคนลาออก 65 คน และมีคนต้องการย้ายถึง                
14 คน ท าให้เห็นว่าต้ังแต่ปี 2558 – 2562 ทิศทางแนวโน้มลาออกเพิ่มข้ึนและคิดเป็น 3 เท่า จึงท าให้
กรมขนส่งทางบกเกิดการท างานที่ล่าช้าและส่งผลเสียต่อองค์กร เนื่องจากขาดบุคลากรในการท างาน
จึงท าให้การด าเนินงานในแต่ละวันน้ันเกิดความล่าช้าไม่ว่าจะด้านเอกสารที่ต้องใช้เวลาในการท างาน
นานข้ึน ด้านการให้บริการประชาชนที่ไม่เพียงพอต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งท าให้ผลงานที่
ออกมานั้นยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาแล้วไม่ว่าราชการ จะมีสวัสดิการ 
ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกื้อกูลข้าราชการก็ตาม ที่จะสามารถท าให้ข้าราชการมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงใน
ชีวิต แต่ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ท าให้ข้าราชการกรมขนส่งทางบกตัดสินใจลาออกจาก
งาน และการลาออกนั้นเป็นปัญหาที่มีความส าคัญของกรมขนส่งทางบก เนื่องจากงานของกรมขนส่ง
ทางบกส่วนใหญ่ยังต้องท างานที่ต้องใช้บุคลากรในการท างานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมขนส่งทางบก(ส่วนกลาง) 
กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านประชาธิปไตย ในองค์กร ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร โดยน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
ดูแลข้าราชการกรมขนส่งทางบกให้ดียิ่งข้ึน เพื่อป้องกันปัญหาการลาออกในอนาคตได้และรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรได้ยาวนานและปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเป็นประโยชน์ ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้
ในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผกูพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อเรื่องของการวิจัย 

เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐาน 

คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก 

(ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร จ านวน 835 คน (เสกสรรค์, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก 

(ส่วนกลาง) จ านวน 270 คน จ าแนกตามการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็นส่วนกลาง 21 
หน่วยงาน และใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multistage Stage 
Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยข้อมูล

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย 1) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร5) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และข้อมูลปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร 
ประกอบด้วย 1. ด้านจิตใจ 2. ด้านการคงอยู่ 3. ด้านบรรทัดฐาน 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และ

ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง เพื่ อ
ความเหมาะสมของแบบสอบถาม ในการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อค าถามและภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งน า

ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่ง    

ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
1. ด้านจิตใจ 
2. ด้านการคงอยู่ 
3. ด้านบรรทัดฐาน 

 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

 1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
 4. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
 5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการ

ท างาน 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) โดยประเมินข้อค าถามว่าสอดคล้องกับสิง่ที่ต้องการศึกษาหรือไม่ ซึ่ง
มีเกณฑ์การประเมินความสอคล้องโดยก าหนดคะแนน (นพพร ธนะชัยขันธ์ , 2550) จากการค านวณ
ค่า IOC ของแบบสอบถาม 

การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
บริษัทลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่แทจ้รงิ จ านวน 30 ชุด และน าแบบสอบถามที่ตอบแล้วมาตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือโดยการวิเคราะห์หาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ่ง
ค่าความเช่ือมั่นที่ได้ควรจะมีค่ามากกว่า 0.70 ข้ึนไป (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ , 2550) ผลจากการ
ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) พบว่า ผลของค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาที่ได้จากการตรวจสอบข้อ
ค าถามในแต่ละด้านนั้น มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.702 – 0.980 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 จึงถือได้ว่า
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยมีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามแหล่งข้อมูล 

ดังนี้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการแบบ
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามมีการด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอน  และรวบรวมข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) การหารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต บทความการวิจัย 
รายงาน และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าลังศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย

เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็น เป็นการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการ

ท างานและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก 
(ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

3. วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการ ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัย  
การวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ

ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับ 
ดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 270 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 30 – 45 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อ
องค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนสง่ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
และเพียงพอ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน จากการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานครด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล จากการศึกษาด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด  

2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนสง่ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
จากการศึกษาด้านประชาธิปไตยในองค์กร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  

2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท างานจากการศึกษาด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็น อยู่ในระดับมาก  
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 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
จิตใจ ด้านบรรทัดฐาน ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการคงอยู่ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมใน

การท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ระดับพนักงานปฏิบัติการ
กรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา เรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร
สามารถอภิปรายการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และด้านที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านค่าตอบที่เป็นธรรมและเพียงพอ  

2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรม
ขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทาง
บก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร มีความเช่ือมั่นในความมั่นคงของ
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องค์กร มีความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติและพร้อมที่จะปฏิบัติตามค าสัง่และกฎระเบียบขององค์กรเพื่อ
ต้องการรักษาการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และข้าราชการมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างาน
เพื่อองค์กรและเสียสละเพื่อปฏิบัติงานต่อองค์กรและพร้อมที่จะอยู่ในองค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของพูนพงษ์ คูนา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานและวัฒนธรรมโรงเรียนที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เพราะโรงเรียน มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนกว่าโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนอื่น ๆ ครู
พร้อมที่จะมาท างานกบัทางโรงเรียนและมีความเต็มใจในการท างานเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนเพื่อให้
ได้ตามเป้าหมายและค่านิยมของโรงเรียนและสอดคล้องกับการศึกษาของโย อาชา และคณะ (2562) 
ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เพราะเทศบาลมีวิธีการสร้างเสริมสภาพทางจิตใจ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
จนท าให้พนักงานเทศบาลเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของการท างานในเทศบาลของตน ซึ่งการมีความ
ผูกพันต่อองค์กรสูงจะส่งผลดีต่อการท างาน โดยจะท าให้พนักงานเทศบาล มีความรู้สึกจงรักภักดี 
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานตามค าสั่งและกฎระเบียบขององค์กรเพื่อรักษาการเป็นสมาชิกที่ดี 

3. คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังต่อไปน้ี 

ผลการศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิต ในการ
ท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่ง
ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ส าหรับด้านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมและเพียงพอ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

3.1 คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก 
(ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากข้าราชการไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญแต่กลับได้รับค่าตอบแทนที่ไม่
เพียงต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน จึงท าให้ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับ
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การศึกษาของธนพล แสงจันทร์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลคุณภาพชีวิต
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานผ่านความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษัทประกันภัย และ
สอดคล้องกับการศึกษาของประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สามารถอธิบายได้ว่า พนักงาน
ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยไม่เหมาะสมกับความสามารถที่พนักงานมีส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตใน
ปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกที่พนักงานมีต่อองค์การความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน เพราะรายได้ที่ได้รับนั้น ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงข้ึนในยุคปัจจุบันย่อมมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างานผู้บริหารควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและยุติธรรม
ให้เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงข้ึนให้กับพนักงาน เพราะพนักงานส่วนมากมีสถานภาพที่มีครอบครัว
ย่อมท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตที่สูงข้ึนกว่าปกติ 

3.2 คุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากอุปกรณ์ส านักงานไม่ค่อยทนัสมยัส าหรับในยุคปัจจบุัน เช่นคอมพิวเตอร์ สถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ าไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ ท าให้ข้าราชการรู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการท างานจึงท า
ให้ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการศึกษาของประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2561) ได้
ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสอดคล้องกับ
การศึกษาของพิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
สามารถอธิบายได้ว่า การดูแล สนับสนุนและส่งเสริมในด้านสถานที่อ านวยความสะดวกนั้นไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน  ไม่เพียงพอ ระบบการดูแลความสะอาด ส่งผลให้
บุคลากรไม่เกิดความผูกพัน 

3.3 คุณภาพชีวิตในการท างานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลส่งผลต่อ ความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของข้าราชการระดับ
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พนกังานปฏิบัติการกรมขนสง่ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
ไว้ เนื่องจากกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อนโยบายการสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานให้กับข้าราชการ คือ การพัฒนาความสามารถ การเพิ่มศักยภาพของ
ข้าราชการให้ข้าราชการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการเพิ่มโอกาสให้ข้าราชการ โดยการ
ส่งข้าราชการไปอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้ข้าราชการได้ใช้ฝีมือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งการมอบโอกาสให้ข้าราชการ ได้ท างานที่ส าคัญและท้าทายกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งจะท าให้ข้าราชการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า โดยมีการสอดคล้องกับการศึกษาของพัชรี
ภรณ์ ไชยมหา และฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ (2558) เรื่อง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานและผล
การปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ    ของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายปลีกและรายกลาง
ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และสอดคล้องกับการศึกษาของมณฑิชา เป้าบุญปรุง 
และการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2559) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีอิทธิพลทางบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลที่เป็นไปในทางบวกนั้น เนื่องจากการให้
ความส าคัญแก่พนักงานไม่ว่าจะส่งพนักงานให้ไปอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพื่อสง่เสริม
ความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเปดิโอกาสให้บคุลากรได้ท างานทีส่ าคัญและท้าทาย ดังนั้นจึงท าให้
พนักงานคิดว่าองค์กรเห็นความส าคัญจึงท าให้เกิดความผูกพันไปในทางบวก 

3.4 คุณภาพชีวิตในการท างานด้านประชาธิปไตยในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรม
ขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากกรมขนส่ง
ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้สิทธิทุกคนในองค์กรอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม 
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมีความเป็นกันเองใส่
ใจในทุก ๆ เรื่อง ซึ่งท าให้ข้าราชการรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่ส าคัญภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของพัชรีภรณ์ ไชยมหา และฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ (2558) เรื่อง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตใน
การท างานและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ ของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายปลีก
และรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และสอดคล้องกับการศึกษาของมณฑิชา 
เป้าบุญปรุง และการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2559) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้าน
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ประชาธิปไตยในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรสามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีอิทธิพลทางบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานด้านประชาธิปไตยในองค์กรที่เป็นไปในทางบวกนั้น เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีการ
วางแผนงานคุณภาพชีวิตการท างานมาใช้ปรับเปลี่ยนบทบาทและทัศนคติใหม่ที่มีต่อพนักงาน เพื่อ
สร้างบรรยากาศระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานให้เกิดความไว้วางใจ เช่ือถือกันและกัน โดยไม่มี
ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน แผนงานคุณภาพชีวิตการท างานจะส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือกัน จากการ
ท างานเป็นทีมผู้บังคับบัญชาจึงต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังไม่ว่าจะสิทธิทุกคนในองค์กรอย่าง
โปร่งใสและเท่าเทียม รับฟัง ความคิดเห็นและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้พนักงานคิดว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและพร้อมที่จะท างานอย่างเต็มที่และเต็มใจในการท างานเพื่อองค์กร 

3.5 คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่ งทางบก (ส่ วนกลาง) 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ได้มีการแบ่ง
เวลาการท างานของข้าราชการให้เหมาะสมเพื่อส่งผลให้ข้าราชการเกิดความพอใจกับเวลา ในการ
ท างานขององค์กร และกรมขนส่งมีเวลาพักผ่อนและใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวหลังเลิกงาน                    
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเอกลักษณ์ ชุมภูชัย (2561) เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ท างานอยู่ในบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากัด (แมนพาวเวอร์ สาขาล าพูน) และสอดคล้องกับการศึกษาของภัทร์ศยา  จันทรา
วุฒิกร (2558) เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อความผูกพันของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สามารถ
อธิบายได้ว่า คนวัยท างานต้องการสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน เพื่อส่งผลให้ชีวิตเป็นชีวิตที่มี
คุณค่า ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานให้พอเหมาะสมท าใหพ้นักงาน    มีความพอใจกับเวลา
ในการท างานขององค์กร โดยช่วงเวลาในการท างานตามกฎหมายแรงงานก าหนด มีเวลาพักผ่อนและ
ใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวหลังเลิกงานอย่างเพียงพอ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กร

ของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาข้าราชการแบบเฉพาะเจาะจง ในแต่ละสายงานในกรมขนส่งทาง
บก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร เพื่อท าให้ทราบถึงความต้องการ ปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ได้รับทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) 
กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งจังหวัดใกล้เคียง
และเขตภาคกลาง เพื่อให้ผลการศึกษามีความชัดเจนและเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึน 

3. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานในรูปแบบอื่น ๆ และควรท าการศึกษาด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
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