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บทคัดย่อ 
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เข้าเมือง 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ และ  
3) เพือ่ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและการวจิัยสนามในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ใหข้้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ แบ่งเป็นรายด้าน 1. ด้านคา่ตอบแทน 
ที่ยุติธรรมและเพียงพอ พบว่า เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ เหมาะสมกับภาระงานท่ีไดร้ับ และเหมาะสมกับค่าครองชีพ  
2. ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า สภาพแวดล้อมการท างานดี ห้องท างานกว้างขวาง ไม่อึดอัด สะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และวัสดุอปุกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงานมีเพียงพอ  
แต่ที่จอดรถแคบ มีจ านวนน้อย และควรมีบ้านพักข้าราชการที่ใกล้กบัท่ีท างาน 3. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า 
ความก้าวหน้าเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ขึ้นอยู่กับความพยายามและความสามารถของแต่ละคน 4. ด้านการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่เสมอ 5. ด้านสังคม
สัมพันธ์ พบว่า สังคมในที่ท างานดี อยู่กันเหมือนครอบครัว ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันในทุกๆ ด้าน 6.  ด้านลักษณะการ
บริหารงาน พบว่า การบริหารจัดการยังไม่ยุติธรรม เนื่องจาก บางคนที่ท างานได้ ท างานเก่งจะถูกมอบหมายงานเยอะกว่าคนอื่นๆ 
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างานไม่มีความสมดุลกัน 8.  ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ พบว่า  
มีความภาคภูมิใจในองค์การ 2) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัด
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ แบ่งเป็นรายด้าน 1. ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพยีงพอ พบว่า ข้าราชการ 
ที่มีท่ีพักอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานท่ีท างาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท างานเป็นจ านวนเงินจ านวนมาก  
2. ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า ที่จอดรถแคบ มีจ านวนน้อย 3. ด้านลักษณะการบริหารงาน พบว่า ผู้บังคับบัญชา
กระจายภาระงานอย่างไมเ่ท่าเทียม และ 4. ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างานไม่มคีวามสมดุลกัน
เนื่องจากภาระงานเยอะ 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับ
การตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ แบ่งเป็นรายด้าน ด้านที่หนึ่งคือ ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พบว่า หน่วยงาน
ควรมีการเพิ่มค่าเดินทางให้กับข้าราชการที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ไกลจากสถานท่ีท างาน ด้านที่สองคือ ด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน พบว่า หน่วยงานควรเพิ่มพื้นท่ีที่ใช้ในการจอดรถยนต์  ด้านที่สามคือ ด้านลักษณะการบริหารงาน พบว่า ผู้บังคับบัญชา
ควรกระจายงานและมอบหมายงานอย่างเท่าเทียม และด้านท่ีสี่คือ ด้านภาวะอสิระจากงาน พบว่า ผูบ้ังคับบัญชาควร
มอบหมายงานกระจายภาระงานแบบเท่าเทียมกัน ให้ทุกคนช่วยกันท า เพื่อให้งานไม่เป็นภาระที่ใครคนหนึ่งมากเกินไป 

  
ค าส าคัญ  : คุณภาพชีวิตการท างาน, ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน : ศึกษา
เฉพาะกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 
 

บทน า 
 
ปัจจุบันโลกไดม้ีพัฒนาและเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกดิจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นผลจากการการพัฒนา 

การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงความเจรญิเติบโตของความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ท่ีเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาลทั่วโลก 
เช่นเดียวกันกับประเทศไทยของเราที่อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นยุคท่ีเกดิความเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่วา่จะเป็นดา้น สังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เกิดการแข่งขันที่ในสังคมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดปัจจัยในการก าหนดบทบาทของคนมาก
ยิ่งข้ึน บทบาทดังกล่าวนั้นมีผลต่อความสัมพันธ์ในการก าหนดความส าเรจ็หรือความล้มเหลวในองค์การหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ เพราะคนเป็นทรัพยากรที่จ าเป็นที่จะสามารถน าพาให้องค์การหรือหน่วยงานประสบผลส าเร็จหรือบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น จะเห็นได้วา่คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของการบริหารงานในองค์การหรือหน่วยงาน  ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลของความต้องการที่จะมีงานท าหรือออกมาหางานท า เพื่อเป็นการตอบสนองในความต้องการในบางสิ่ง
บางอย่างของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจในชีวิต ความต้องการที่จะมีช่ือเสียง ต าแหน่งหน้าที่การงาน หรือเงินทอง 
ความต้องการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ิน ความรู้สึกทางด้านจิตใจและอารมณ์ แตส่ิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ทุกคนต่างถวิลหา
คือความต้องการความมั่นคงในครอบครัวและตนเอง ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าความส าเรจ็ของงานและความมั่นคง ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของคนและองค์การหรือหน่วยงานที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน ดังค าที่ว่า งานสร้างคน คนสร้างงาน ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่ทุก
คนต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี ดังนั้นองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้มีการเสริมสร้างทักษะในการ
ท างาน เพิ่มองค์ความรู้ ท่ีแต่ละคนมีความสามรถแล้วดึงเอาออกมาใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จในองค์การหรือ
หน่วยงาน และความส าเร็จนั้นก็จะน าไปสู่ความมคีุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ในการขับเคลื่อนองค์การใหไ้ปสูเ่ปา้หมายต้องมีองค์ประกอบหลักคือ ทรัพยากรมนุษย์ ท่ีนับว่าเป็นทรพัยากรที่มีค่า
สูงที่สุดขององค์การ หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) เปน็ปัจจัยส าคญัที่บ่งช้ีถึงความส าเรจ็หรือความล้มเหลวใน
การด าเนินงานขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องน าศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
โดยเริ่มจากการได้บุคลากรที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์การ การสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี ปลูกฝังความ
จงรักภักดีและลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ องค์การคาดหวังผลจากการปฏิบตัิงานท่ีดีจากบุคลากรในองค์การ 
บุคลากรในองค์การก็ย่อมคาดหวังในสิ่งตอบแทนท่ีได้รับจากองค์การเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนล้วนท างานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของชีวิตและความต้องการทางจิตใจ และยังเปน็ตัวก าหนดฐานะและหนา้ที่ทางสงัคมอีกด้วย ในเวลา  
24 ช่ัวโมง คนส่วนใหญ่ใช้เวลาถึง 1 ส่วน 3 ของแต่ละวันในการท างาน เพื่อสร้างรายได้น ามาใช้ในการด ารงชีวิตและตอบสนอง
ความต้องการต่างๆ ของตน และคาดหวังว่า การท างานจะน ามาซึ่งรายได้ เพื่อน ารายได้มาซื้ออาหารและเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
การด ารงชีวิตรวมถึงปัจจัยตา่งๆ ที่ท าให้มีความสุข เพราะในปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า เงิน คือปัจจัยส าคญัในการ
ด ารงชีวิต แต่เงนิไม่ใช่สิ่งเดียวท่ีบคุลากรต้องการจากการท างานยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกมาก และบุคลากรก็คาดหวังว่า 
องค์การจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ได้ คือ มสีวัสดิการที่ดี มีความมั่นคง มรีายได้ที่เพียงพอ และช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิต เพราะคณุภาพชีวิตมคีวามส าคญัต่อการด ารงชีวิตของบคุลากร มาจากแนวคิดที่ว่า ถ้าคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การ
พัฒนาในด้านต่างๆ ก็จะท าได้ดีและรวดเร็วขึ้น คุณภาพชีวิต คือ การที่จะไดร้ับการตอบสนองสิ่งที่ต้องการ ท้ังทางด้านร่างกาย
และจิตใจนั้นประกอบด้วย ด้านบคุคล สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสิง่ที่ช่วยให้บุคคลซึ่งมีสภาวะต่างๆ กันได้รับการตอบสนอง
ท าให้ร่างกายมีการพัฒนาการตามปกติช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดี ท าให้เกิดความพึงพอใจ ช่วยให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีขึ้นตามมา 
ประกอบด้วยปจัจัย 3 ประการ คอื สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาตแิละเกดิจากมนุษย์ สินค้าและบรกิารที่เป็นพ้ืนฐาน 
ในการด ารงชีพ และประการสุดทา้ยคือ คุณภาพชีวิตการท างาน  
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คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากร 
ที่มีค่าและมีความส าคัญต่อองค์การ ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานท่ีท างานต้องมีความเหมาะสมและ 
เอื้อต่อการท างาน คือ ท าให้ผู้ปฏบิัติงานมีความรู้สึกท่ีดตี่องาน มีความมั่งคง ท าให้เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทั้งตัวบุคคล 
และองค์การ เช่น ช่วยเพิ่มผลผลติขององค์การ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตในองค์การท าให้องคก์ารมีนโยบายและ 
การวางแผนด้านคณุภาพชีวิต มีการจัดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านลักษณะงาน บุคลากร  
และสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อการด าเนินงาน ส่งผลให้ผลติภาพขององค์การเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มขวัญและ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดีท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานท้ังยังส่งผลต่อความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์การ ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏบิัติงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานด้วยการเปิดโอกาสใหผู้้ปฏิบตัิงานเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการศึกษา 
ฝึกอบรมหรือการพัฒนาตา่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบตัิงานให้สูงขึ้น 

การตรวจคนเข้าเมืองมีความส าคญัต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะต้องท าหน้าที่เปน็หน้าด่าน 
ของประเทศ ท่ีต้องคอยต้อนรับชาวต่างชาติที่จะเข้าออกประเทศ รวมทั้งคอยอ านวยความสะดวกให้คนไทยสามารถ 
เดินทางเข้าออกประเทศเพื่อท่องเที่ยว ประกอบธุรกิจตา่งๆ หรือการศึกษา และในขณะเดียวกันก็ต้องคอยตรวจสอบ 
ความถูกต้องของบุคคลที่จะเข้าออกประเทศท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อดูแล รักษาความมั่นคงภายในของประเทศ 
จากผู้ที่กระท าความผดิทางกฎหมาย ท้ังท าผิดในประเทศไทยหรือท าผิดกฎหมายต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยต้องตรวจหนงัสือเดินทาง ตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง ตรวจสอบบุคคลผู้ถือหนังสือ ตรวจบัตรขาเข้าและ 
ขาออก ตรวจสอบข้อมูลบุคคลบญัชีบุคคลต้องห้ามจากฐานข้อมูลที่มอียู่ในระบบคอมพิวเตอร์ การประทับตราอนุญาต 
ซึ่งงานเหล่านี้มีความส าคัญอย่างยิง่เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติ  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจยัจึงไดจ้ัดท าโครงการวิจยั เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวน : 
ศึกษาเฉพาะกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่ามคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับใด 
มีปัญหาและอุปสรรคในการท างานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ต ารวจช้ันประทวน และงานวิจัยดงักล่าวจะเป็นข้อมลูแก่ผู้บังคับบญัชาในการบริหารงานในองค์การหรอืหน่วยงานของตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ใหข้้าราชการต ารวจท างานร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งจะน ามาซึ่งประสทิธิภาพในองค์การ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 
ฉะเชิงเทราฯ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในสังกัด 
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยจึงก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยประยกุต์จากแนวคิดคณุภาพชีวิตการท างาน 8 ด้านของ  Huse and Cummings (อ้างถึงใน 
รัตนา สุคนธ,์ 2556, หน้า 26)  ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

1) ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ  
2) สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย  
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
3) ความก้าวหน้าในอาชีพ  
4) การพัฒนาความสามารถและศกัยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน  
5) สังคมสัมพันธ์  
6) ภาวะอิสระจากงาน  
7) ลักษณะการบริหารงาน  
8) ความภาคภูมิใจในองค์การ  

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 

- คุณภาพชีวิตการท างานปัจจบุัน 
- ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
- แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวน : ศึกษาเฉพาะกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 
ฉะเชิงเทราฯ เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย  

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง  
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  จ านวน 34 คน 

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ ดังนี ้
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล 

ในแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวจิัยแยกเป็นประเด็นๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ศกึษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวนในสังกดักองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ ในปัจจุบัน ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของการท างานข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ และศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ 

2. น าผลการวจิัยทั้งสามประเด็นดงักล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างกับข้อมลูจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวน : ศึกษาเฉพาะกองบังคับการ 
ตรวจคนเข้าเมือง 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถอภิปรายผลโดยเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้  

จากการสัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี ้
1. คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในสังกดักองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3  

ฉะเชิงเทราฯ แบ่งเป็นรายด้าน 
1) ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบว่า เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ เหมาะสมกับภาระงาน 

ที่ได้รับ และเหมาะสมกับค่าครองชีพ เนื่องจากมีรายรับอ่ืนๆที่นอกเหนือจากเงินเดือนท าให้สามารถบริหารจดัการได้เพยีงพอ
กับค่าครองชีพในปัจจุบัน แต่คนที่บ้านอยู่ไกลจากท่ีท างานจะไม่พอ จึงควรมีการเพิ่มค่าเช่าบ้านหรือคา่เดินทางให้กับคนท่ี
บ้านพักอาศัยอยู่ห่างไกลจากท่ีท างาน 

2) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า สภาพแวดล้อมการท างานดี ห้องท างานกว้างขวาง ไม่อึดอัด  
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีเพียงพอ แต่ที่จอดรถแคบ มีจ านวนน้อย ไม่พอดีกับจ านวนคน และควรมีบ้านพักข้าราชการที่ใกล้กบัท่ีท างาน 

3) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ความก้าวหน้าเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ข้ึนอยู่กับความพยายาม 
และความสามารถของแต่ละคนเพราะหน่วยงานมเีปิดสอบเลื่อนระดบัต าแหน่งอยู่เสมอ 

4) ด้านการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน พบว่า หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรอยูเ่สมอ มีการเปดิอบรมในเรื่องต่างๆ ท้ังอบรมคอมพิวเตอร์ อบรมการท างาน อบรมแนวทางการท างาน และ
สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 



6 
 

5) ด้านสังคมสมัพันธ์ พบว่า สังคมในที่ท างานดี อยู่กันเหมือนครอบครัว ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกัน 
ในทุกๆ ด้าน เมื่อมีปัญหาก็ให้การช่วยเหลือกัน เมื่อไม่เข้าใจงานไม่สามารถท างานได้ก็ให้การช่วยเหลือช่วยแนะน า  
แม้ว่าบางครั้งจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ก็สามารถท างานร่วมกันได้ ผู้บังคับบัญชาดี คอยสอบถามสารทุกขส์ุขดิบ 
และให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบญัชาเสมอ เมื่อมปีัญหาก็ให้การช่วยเหลือ ไม่ปล่อยให้แก้ไขปญัหาเอง 

6) ด้านลักษณะการบรหิารงาน พบว่า การบริหารจัดการยังไม่ยุติธรรม เนื่องจาก บางคนท่ีท างานได้ ท างานเก่ง 
จะถูกมอบหมายงานเยอะกว่าคนอื่นๆ เพราะผู้บังคับบัญชาไว้วางใจเมื่อสั่งงานก็จะได้รับงานตามที่คาดหวัง จึงมอบหมายงาน
ให้คนนั้นเยอะกว่าคนอื่น จึงไมยุ่ตธิรรมเท่าท่ีควร 

7) ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างานไมม่ีความสมดลุกัน เนื่องจากบางคนได้รับ
มอบหมายงานท่ีเยอะและเป็นงานเร่งด่วน จึงต้องปฏิบัติงานเกินเวลา จนบางครั้งต้องกลับบ้านมดืค่ าหรือต้องน างาน 
กลับไปท าที่บ้าน จนท าให้กระทบถึงเวลาส่วนตัวและเวลาของครอบครัว 

8) ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ พบว่า มีความภาคภูมิใจในองค์การ เนื่องจากการรับราชการเป็นงานที่ใฝ่ฝัน  
อยากรับราชการมานานแล้ว และครอบครัว พ่อ แม่ ก็หวังอยากให้ลูกรับราชการ เพื่อการงานที่มั่นคงและเป็นหน้าเป็นตาให้กับ
ครอบครัว เมื่อสอบติดได้รับราชการที่น่ีท าให้รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ปฏิบัติงานที่น่ี เพราะเป็นหน่วยงานที่มีช่ือเสียงและ 
ปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนโดยตรง 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจ

คนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบมี 4 ด้าน คือ 
1) ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พบว่า ข้าราชการที่มีท่ีพักอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานที่ท างาน  

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท างานเป็นจ านวนเงินที่เยอะ ท าให้บางครั้งรายรับไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายและค่าครองชีพ 
2) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า ที่จอดรถแคบ มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้อง

เสียเวลาในการหาที่จอดรถ 
3) ด้านลักษณะการบรหิารงาน พบว่า ผู้บังคับบัญชากระจายภาระงานอย่างไม่เท่าเทียม หากคนใดท างานได้ 

ท างานเก่ง ผลงานได้อยา่งที่ผู้บังคบับัญชาต้องการ ก็จะได้รบัการมอบหมายงานมากกว่าคนอ่ืนๆ ท าให้รู้สึกว่างานเยอะกว่า
ปกติ และการมอบหมายงานไมยุ่ตธิรรม 

4) ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างานไมม่ีความสมดลุกัน เนื่องจากบางคนได้รับ
มอบหมายงานท่ีเยอะและเป็นงานเร่งด่วน จึงต้องปฏิบัติงานเกินเวลา จนบางครั้งต้องกลับบ้านมดืค่ าหรือต้องน างานกลับไปท า
ที่บ้าน จนท าให้กระทบถึงเวลาส่วนตัวและเวลาของครอบครัว 
 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจคน 
เข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการท างานมี 4 ด้าน คือ 

1) ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พบว่า หน่วยงานควรมีการเพิ่มค่าเดินทางให้กับข้าราชการที่มีบ้านพัก
อาศัยอยู่ไกลจากสถานที่ท างาน เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่าย 

2) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า หน่วยงานควรเพิ่มพื้นท่ีที่ใช้ในการจอดรถยนต์ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้มาปฏบิัติงานและผูม้าติดตอ่ราชการ 

3) ด้านลักษณะการบรหิารงาน พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรกระจายงานและมอบหมายงานอย่างเท่าเทียม  
และควรเปลีย่นแนวคิดจากการมอบหมายงานให้คนเดิมๆ เป็นการมอบหมายงานให้กับคนท่ีท าไมไ่ด้หรือไม่เคยท าเพื่อฝึกฝน
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ และแบ่งเบาภาระงานจากคนอ่ืนๆ ด้วย 

4) ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานกระจายภาระงานแบบเท่าเทียมกนั ให้ทุกคน
ช่วยกันท า เพื่อให้งานไม่หนักท่ีใครคนหนึ่งมากเกินไป  
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อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจ 

คนเข้าเมือง 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยการศึกษาแบ่งเป็นรายด้าน 

1) ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบว่า เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ เหมาะสมกับภาระงานท่ีได้รับ
และเหมาะสมกับค่าครองชีพ เนื่องจากมีรายรับอื่นๆที่นอกเหนือจากเงินเดือนท าให้สามารถบรหิารจดัการได้เพียงพอกับ 
ค่าครองชีพในปัจจุบัน แต่คนที่บ้านอยู่ไกลจากที่ท างานจะไม่พอ จึงควรมีการเพิ่มค่าเช่าบ้านหรือค่าเดนิทางให้กับคนท่ีบ้านพัก
อาศัยอยู่ห่างไกลจากท่ีท างานสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ นันทะ (2558) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจช้ันประทวนสถานีต ารวจภธูรเกาะคา จังหวดัล าปาง ผลการวิจัยสรุปวา่ สภาพปญัหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหา
ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของข้าราชการต ารวจ และสอดคล้องกับแนวคิดของเนตร์พัณณา ยาวิราช (อ้างถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน์, 2561  
หน้า 151) ที่ระบุว่าคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย ความพึงพอใจคนต่าง ๆ 8 ด้าน ดังน้ี  

1. ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในค่าตอบแทนท่ีไดร้ับ  
2. สภาพความปลอดภยัและสุขภาพในการท างานท่ีดี  
3. การท างานท่ีได้มีการพัฒนาขีดความสามารถ  
4. การให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าและมั่นใจในงาน  
5. การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี  
6. การให้สิทธิและความชอบธรรมแก่บุคลากร  
7. การท างานท่ีมีเวลาให้แก่ครอบครัว มีการพักผ่อน  
8. งานท่ีองค์การมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

2) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า สภาพแวดล้อมการท างานดี ห้องท างานกว้างขวาง ไม่อึดอัด สะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และวัสดุอปุกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงานมีเพียงพอ  
แต่ที่จอดรถแคบ มีจ านวนน้อย ไมพ่อดีกับจ านวนคน และควรมีบ้านพักข้าราชการที่ใกล้กับที่ท างาน สอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Davis and Newstrom (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน ์,2561 ,หน้า 146) ที่ได้ระบุว่า คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นเรื่อง
ของความชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการท างานของคนเรา โดยมีพื้นฐานมาจากเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจขององค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลยัมหิดล (2557) ระบุว่า ความสุขในการท างานของคนในองค์การมีความส าคัญต่อการท างานและองค์การ ความสุข
ของคนท างานไม่ใช่แค่รายได้ สิ่งส าคัญที่สุด คือ ต้องมี “คุณภาพชีวิตการท างาน” ซึ่งหมายถึง คุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
โดยส่วนรวมในการท างานและเนน้ความสัมพันธร์ะหว่างผูร้่วมงาน รวมทั้งครอบคลมุทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการท างาน
และสภาพในการท างาน ตลอดจนควรให้ความส าคัญกับบทบาทในการท างาน ได้แก่ นายจา้ง ลูกจ้าง และสภาพแวดล้อม 
ในที่ท างาน 

3) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ความก้าวหน้าเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ข้ึนอยู่กับความพยายามและ
ความสามารถของแต่ละคนเพราะหน่วยงานมีเปิดสอบเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ Paul (อ้างถึงใน 
รัตนา สุคนธ,์ 2556, หน้า 27) ได้ระบุว่า คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ  

1. ความพึงพอใจท่ัวไป  
2. ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้า  
3. ความเครียดทางกายภาพ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (อ้างถึงใน อมรสิริ รตันบุญกร, 2558, หน้า 11) กล่าวถึงคุณภาพชีวิต

การท างานว่าเป็นลักษณะการท างานท่ีตอบสนองความต้องการและปรารถนาของบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม 
ขององค์การที่ท าให้งานประสบผลส าเรจ็ สามารถวัดได้จากตัวช้ีวัด 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของ
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ตนเอง การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างานความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัว และการท างานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคม 

4) ด้านการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน พบว่า หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรอยูเ่สมอ มีการเปดิอบรมในเรื่องต่างๆ ทั้งอบรมคอมพิวเตอร์ อบรมการท างาน อบรมแนวทางการท างาน และ
สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ด้านโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วรวุฒ ินันทะ (2558) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวนสถานตี ารวจภูธรเกาะคา จังหวัด
ล าปาง ผลการวิจัยสรุปว่า หน่วยงานควรเปิดโอกาสส าหรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเตม็ที่ ควรมีการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเรียนรู้ และมีโอกาสเจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์ ,2561 ,
หน้า 148) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็นลักษณะการท างานท่ีตอบสนองความต้องการและปรารถนาของบุคคล 
สภาพตัวบุคคลหรือสังคมขององค์การที่ท าให้งานประสบผลส าเร็จ สามารถวัดได้จากตัวช้ีวัด 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดล้อมท่ีถกูสุขลักษณะและปลอดภัย ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบคุคลอื่น สิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างานความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตัว และการท างานท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องกับสังคม 

5) ด้านสังคมสมัพันธ์ พบว่า สังคมในที่ท างานดี อยู่กันเหมือนครอบครัว ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันในทุกๆ ด้าน 
เมื่อมีปัญหาก็ให้การช่วยเหลือกัน เมื่อไมเ่ข้าใจงานไมส่ามารถท างานได้ก็ให้การช่วยเหลือช่วยแนะน า แม้ว่าบางครั้งจะมีการ
กระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ก็สามารถท างานร่วมกันได้ ผู้บังคับบัญชาดี คอยสอบถามสารทุกขส์ุขดิบและให้ค าแนะน า 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ เมื่อมีปญัหาก็ให้การช่วยเหลือ ไม่ปล่อยให้แก้ไขปัญหาเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์  
จิตต์โสภา (2550) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลที่คดัสรรแห่งหนึ่งสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่มผีลต่อคณุภาพชีวิตในการท างานคือ สิ่งทีท่ าให้คุณภาพชีวิต 
การท างานดี ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงานดี การไดร้ับสิ่งตอบแทนอย่างเหมาะสม มีประสบการณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
และมีความชอบในงานท่ีท า และสอดคล้องกับแนวคิดของ Davis (อ้างถึงใน นิทัศน์  ศิริโชติรัตน์, 2559, หน้า 314)  
อธิบายความหมายของคุณภาพชีวติในการท างานไว้ว่า คณุภาพชีวิตในการท างาน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
กับสิ่งแวดล้อมโดยรวมในการท างาน  และเน้นเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งมักจะถูกละเลย   

6) ด้านลักษณะการบรหิารงาน พบว่า การบริหารจัดการยังไม่ยุติธรรม เนื่องจาก บางคนท่ีท างานได้ ท างานเก่ง 
จะถูกมอบหมายงานเยอะกว่าคนอื่นๆ เพราะผู้บังคับบัญชาไว้วางใจเมื่อสั่งงานก็จะได้รับงานตามที่คาดหวัง จึงมอบหมายงาน
ให้คนนั้นเยอะกว่าคนอื่น จึงไมยุ่ตธิรรมเท่าท่ีควร สอดคล้องกับแนวคิดของ Delamotte and Takezawa (อ้างถึงใน  
เพิ่มยศ  คุ้มเยาว,์ 2557, หน้า 11) ทีไ่ด้แบ่งคุณภาพชีวิตการท างานออกเป็น 5 ด้าน คือ  

1. เรื่องเกี่ยวกับสภาพการท างานทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามพื้นฐานของกฎหมาย (Traditional goals) เช่น ช่ัวโมง
ในการท างาน การพักผ่อนของลักษณะงานท่ีมีการคุ้มครองเป็นพเิศษ เช่น งานอันตรายส าหรับเด็กและสตรี มาตรการเหล่านี้
ควรไดร้ับการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีขึ้น  

2. การไดร้ับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการท างาน (Fair treatment at work) ซึ่งเป็นความต้องการของ
คนงานท่ีจะไดร้ับความยุติธรรมจากการท างาน  

3. การให้โอกาสคนงานเข้าไปมสี่วนร่วมในการตดัสินใจที่เกีย่วกับการท างาน (Influence of decisions) 
หมายถึง การส่งเสรมิให้เกิดการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน
และการปรับปรุงคณุภาพชีวิตที่ดแีก่คนงาน  

4. ส่งเสรมิให้คนงานมีโอกาส มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน โดยการให้คนงานได้ท างานท่ีมคีวาม 
ท้าทาย (Challenge of work content) เช่น ให้คนงานได้มีอสิระในการริเริ่มสร้างสรรค์ในการเลือกหรือก าหนดวิธีการท างาน
ของตนเอง  

5. วงจรชีวิตการท างาน (Work life) เป็นอีกด้านที่ให้ความส าคัญต่อการท างานกับช่วงชีวิตคนงานให้มีการผสม
กลมกลืนกัน การท างานเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินไปตลอดชีวิตของคน ซึ่งมีความสมัพันธ์กับครอบครัวและสังคมของคนงาน  
ด้วยเหตุนี้ ท้ังสถานภาพทางสังคมและความกา้วหน้าในสายอาชีพ กบัวิถีชีวิตจึงต้องมีความสอดคล้องกัน   

7) ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างานไมม่คีวามสมดลุกัน เนื่องจากบางคนได้รับ
มอบหมายงานท่ีเยอะและเป็นงานเร่งด่วน จึงต้องปฏิบัติงานเกินเวลา จนบางครั้งต้องกลับบ้านมดืค่ าหรือต้องน างานกลับไปท า
ที่บ้าน จนท าให้กระทบถึงเวลาส่วนตัวและเวลาของครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน นิทัศน์   
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ศิริโชติรตัน,์ 2559, หน้า 318) ไดก้ล่าวถึง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพลเรือน 4 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ  
ด้านส่วนตัว หมายถึง ข้าราชการมคีวามสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมม่ีความเครียด 
มีการพัฒนาด้านจติใจ 

8) ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ พบว่า มีความภาคภูมิใจในองค์การ เนื่องจากการรับราชการเป็นงานที่ใฝ่ฝัน  
อยากรับราชการมานานแล้ว และครอบครัว พ่อ แม่ ก็หวังอยากให้ลูกรับราชการ เพื่อการงานที่มั่นคงและเป็นหน้าเป็นตาให้กับ
ครอบครัว เมื่อสอบติดได้รับราชการที่น่ีท าให้รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ปฏิบัติงานที่น่ี เพราะเป็นหน่วยงานที่มีช่ือเสียงและปฏิบัติงาน
เพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนโดยตรง สอดคล้องกับแนวคิดของ Linda A. Jerris (อ้างถึงใน สมชาย อุทัยน้อย, 2559, หน้า 
31) ระบุว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 

1. ความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล  
2. ความภาคภูมิใจในงาน  
3. ความรู้สึกต่อหน้าที่  
4. วิธีการปฏิบัติที่เป็นธรรม   
5. การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น   

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 

ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า  
ปัญหาและอุปสรรคที่พบมี 4 ด้าน คือ 
1) ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบว่า ข้าราชการที่มีที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานที่ท างาน ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท างานเป็นจ านวนเงินท่ีเยอะ ท าให้บางครั้งรายรับไมเ่พียงพอกับการใช้จ่ายและค่าครองชีพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ นันทะ (2558) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวนสถานี
ต ารวจภูธรเกาะคา จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาค่าตอบแทนหรือเงินเดือนท่ี 
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนของข้าราชการ
ต ารวจ และและสอดคล้องกับงานวิจัยชอง จริาภรณ์ จิตตโ์สภา (2550) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลที่คดัสรรแห่งหนึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่ท าให้
คุณภาพชีวิตในการท างานไม่ดี ประกอบด้วย ไดร้ับค่าตอบแทนและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลน้อย สิง่แวดล้อมในท่ีท างาน 
ไม่ปลอดภัย ความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ความรูส้ึกด้านลบตอ่ผู้บริหาร สัมพันธภาพท่ีไมด่ีกับหวัหน้าหน่วยงาน  
ลักษณะการท างานท่ีไม่ใช่ชัดเจน อุปกรณ์ในการท างานไม่เพียงพอ และความรู้สึกด้านลบต่อหน่วยงานอ่ืนในโรงพยาบาล 

2) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า ที่จอดรถแคบ มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้อง
เสียเวลาในการหาที่จอดรถ สอดคล้องกับแนวคิดเนตร์พัณณา ยาวิราช (อ้างถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน์, 2561 หน้า 151) กล่าวว่า
คุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย ความพึงพอใจคนต่าง ๆ 8 ด้าน ดังน้ี 

1. ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในค่าตอบแทนท่ีไดร้ับ  
2. สภาพความปลอดภยัและสุขภาพในการท างานท่ีดี 
3. การท างานท่ีได้มีการพัฒนาขีดความสามารถ  
4. การให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าและมั่นใจในงาน  
5. การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี  
6. การให้สิทธิและความชอบธรรมแก่บุคลากร  
7. การท างานท่ีมีเวลาให้แก่ครอบครัว มีการพักผ่อน  
8. งานท่ีองค์การมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

และสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญแสง ชีระภากร (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน,์ 2561, หน้า 151) กล่าวว่า  
คุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้สะอาดถูกสุขลักษณะตอ่ร่างกาย  
ทั้งในด้านแสงสว่าง เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วๆ ไป และมมีาตรการในการรักษาความปลอดภยัในการท างาน 

3) ด้านลักษณะการบรหิารงาน พบว่า ผู้บังคับบัญชากระจายภาระงานอย่างไม่เท่าเทียม หากคนใดท างานได้  
ท างานเก่ง ผลงานได้อยา่งที่ผู้บังคบับัญชาต้องการ ก็จะได้รบัการมอบหมายงานมากกว่าคนอ่ืนๆ ท าให้รู้สึกว่างานเยอะปกติ 
และการมอบหมายงานไมยุ่ติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ จิตต์โสภา (2550) ได้ศึกษา คณุภาพชีวิตการท างาน 
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ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลที่คดัสรรแห่งหนึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการวจิัยพบว่า  
สิ่งที่ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานไม่ดี ประกอบด้วย ไดร้ับสวสัดกิารค่ารักษาพยาบาลน้อย สิ่งแวดล้อมในท่ีท างาน 
ไม่ปลอดภัย ความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ความรูส้ึกด้านลบตอ่ผู้บริหาร สัมพันธภาพท่ีไมด่ีกับหวัหน้าหน่วยงาน  
ลักษณะการท างานท่ีไม่ใช่ชัดเจน อุปกรณ์ในการท างานไม่เพียงพอ และความรู้สึกด้านลบต่อหน่วยงานอ่ืน 

4) ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างานไมม่ีความสมดลุกัน เนื่องจากบางคนได้รับ 
มอบหมายงานท่ีเยอะและเป็นงานเร่งด่วน จึงต้องปฏิบัติงานเกินเวลาจนบางครั้งต้องกลับบ้านมืดค่ าหรือต้องน างานกลับ 
ไปท าที่บ้าน จนท าให้กระทบถึงเวลาส่วนตัวและเวลาของครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน ก.พ. (อ้างถึงใน 
นิทัศน์  ศิริโชติรัตน,์ 2559, หน้า 318) ได้กล่าวถึง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพลเรือน 4 ด้าน   

1. ด้านการท างาน หมายถึง ทางกายภาพ ทางการบริหารงานและทางการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี
รายละเอียด คือ ทางกายภาพ ไดแ้ก่ การมีสถานท่ีท างานท่ีมสีภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภยั มีอุปกรณ์ท างานเหมาะสม 
ทางการบริหารงาน ได้แก่ การมีผูบ้ริหารที่มคีุณภาพและคุณธรรม  มีระบบการบริหารงานท่ีดี มีการกระจายภาระงาน 
อย่างเหมาะสม มีการท างานแบบยืดหยุ่น มีข้อบังคับ ค่านิยมและวฒันธรรมองค์การที่เอื้อต่อการท างาน ทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบคณุธรรม มรีะบบความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ข้าราชการได้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถ ไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้รับการยอมรับ  
มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี  

2. ด้านส่วนตัว หมายถึง ข้าราชการมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี 
ไม่มีความเครียด มีการพัฒนาด้านจิตใจ  

3. ด้านสังคม หมายถึง ข้าราชการมีความสมัพันธ์ที่ดีทุกระดับ มีความผูกพันกับองค์การมีการสื่อสารภายใน
องค์การที่ดี มีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านนันทนาการ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ราชการ  

4. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ข้าราชการไดร้ับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีความเป็นอยู่ท่ีดีพอสมควร 
รู้จักการบริหารจัดการเงิน 

 
วัตถุประสงคข์้อที่ 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการท างานข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในสังกัด 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  
พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการท างานมี 4 ด้าน คือ 
1) ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบว่า หน่วยงานควรมีการเพิ่มค่าเดินทางให้กับข้าราชการที่มีบ้านพัก

อาศัยอยู่ไกลจากสถานที่ท างาน เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระดา้นค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ 
(2553) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในสังกดัสถานีต ารวจภูธร 
แม่สอด จังหวัดตาก ผลการวิจยัพบว่า ควรจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการลดรายจ่ายประจ าวันให้กับข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
และส่งเสรมิให้มีอาชีพเสริมเพื่อเปน็การเพิ่มรายได ้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านาจ ฉิมมา (2545) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในจังหวัดร้อยเอด็ มีความคดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุง
อัตราเงินเดือนมากที่สดุ รองลงมาคือ ระบบการเลื่อนไหลของต าแหน่ง และเรื่องสวสัดิการด้านเบี้ยเลีย้งการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ นันทะ (2558) ได้ศึกษา คณุภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนสถานีต ารวจภูธรเกาะคา จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า สภาพปญัหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหา
ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของข้าราชการต ารวจ และสอดคล้องกับงานวิจัยชอง จิราภรณ์ จิตต์โสภา (2550) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการ
ท างานตามการรับรู้ของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลที่คัดสรรแห่งหนึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางในการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตการท างาน แบ่งเป็นหกประเด็นได้แก่ การเพิ่มสิ่งตอบแทน เพิ่มความปลอดภยัใน
การปฏิบัติงาน การจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอความเช่ือมั่นตอ่ผู้บริหาร เพิ่มทักษะในการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบัติงาน 
และจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ 

2) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า หน่วยงานควรเพิ่มพื้นท่ีที่ใช้ในการจอดรถยนต์ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้มาปฏบิัติงานและผูม้าติดตอ่ราชการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ผจญ เฉลมิสาร (อ้างถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน,์ 2561  
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หน้า 148) ที่ได้ระบุว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายครอบคลุมไปในทุกดา้นท่ีเกี่ยวโยงกับชีวิตการท างานของ 
ปัจเจกบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท างานภายในองค์การทั้งทางร่างกายและจติใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ  
บุญแสง ชีระภากร (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 151) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย การจดั
สภาพแวดล้อมของการท างานให้สะอาดถูกสุขลักษณะต่อร่างกาย ทัง้ในด้านแสงสว่าง เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วๆ ไป 
และมมีาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการท างาน 

3) ด้านลักษณะการบรหิารงาน พบว่า ผู้บังคับบญัชาควรกระจายงานและมอบหมายงานอย่างเท่าเทียม และควร
เปลี่ยนแนวคดิจากการมอบหมายงานให้คนเดิมๆ เป็นการมอบหมายงานให้กับคนท่ีท าไม่ได้หรือไม่เคยท าเพื่อฝึกฝนและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และแบ่งเบาภาระงานจากคนอ่ืนๆ ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Delamotte and Takezawa  
(อ้างถึงใน เพิ่มยศ  คุ้มเยาว์, 2557, หน้า 11) ที่ได้แบ่งคุณภาพชีวิตการท างานออกเป็น 5 ด้าน คือ  

1. เรื่องเกี่ยวกับสภาพการท างานทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามพื้นฐานของกฎหมาย (Traditional goals) เช่น ช่ัวโมง 
ในการท างาน การพักผ่อนของลักษณะงานท่ีมีการคุ้มครองเป็นพเิศษ เช่น งานอันตรายส าหรับเด็กและสตรี มาตรการเหล่านี้
ควรไดร้ับการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีขึ้น  

2. การไดร้ับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการท างาน (Fair treatment at work) ซึ่งเป็นความต้องการของคนงาน
ที่จะไดร้ับความยุติธรรมจากการท างาน  

3. การให้โอกาสคนงานเข้าไปมสี่วนร่วมในการตดัสินใจที่เกีย่วกับการท างาน (Influence of decisions) หมายถึง 
การส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการ
ปรับปรุงคณุภาพชีวิตที่ดีแก่คนงาน  

4. ส่งเสรมิให้คนงานมีโอกาส มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน โดยการให้คนงานได้ท างานท่ีมคีวามท้าทาย 
(Challenge of work content) เช่น ให้คนงานได้มีอิสระในการริเริม่สร้างสรรค์ในการเลือกหรือก าหนดวิธีการท างานของ
ตนเอง  

5. วงจรชีวิตการท างาน (Work life) เป็นอีกด้านที่ให้ความส าคัญต่อการท างานกับช่วงชีวิตคนงานให้มีการผสม
กลมกลืนกัน การท างานเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินไปตลอดชีวิตของคน ซึ่งมีความสมัพันธ์กับครอบครัวและสังคมของคนงาน  
ดว้ยเหตุนี้ ทั้งสถานภาพทางสังคมและความกา้วหน้าในสายอาชีพ กบัวิถีชีวิตจึงต้องมีความสอดคล้องกัน   

4) ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานกระจายภาระงานแบบเท่าเทียมกนั ให้ทุกคน
ช่วยกันท า เพื่อให้งานไม่หนักท่ีใครคนหนึ่งมากเกินไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Delamotte and Takezawa (อ้างถึงใน  
เพิ่มยศ  คุ้มเยาว,์ 2557, หน้า 11) ทีได้แบ่งคุณภาพชีวิตการท างานออกเป็น 5 ด้าน คือ  

1. เรื่องเกี่ยวกับสภาพการท างานทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามพื้นฐานของกฎหมาย (Traditional goals) เช่น ช่ัวโมง 
ในการท างาน การพักผ่อนของลักษณะงานท่ีมีการคุ้มครองเป็นพเิศษ เช่น งานอันตรายส าหรับเด็กและสตรี มาตรการเหล่านี้
ควรไดร้ับการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีขึ้น  

2. การไดร้ับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการท างาน (Fair treatment at work) ซึ่งเป็นความต้องการของคนงาน
ที่จะไดร้ับความยุติธรรมจากการท างาน  

3. การให้โอกาสคนงานเข้าไปมสี่วนร่วมในการตดัสินใจที่เกีย่วกับการท างาน (Influence of decisions) หมายถึง 
การส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการ
ปรับปรุงคณุภาพชีวิตที่ดีแก่คนงาน  

4. ส่งเสรมิให้คนงานมีโอกาส มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน โดยการให้คนงานได้ท างานท่ีมคีวามท้าทาย 
(Challenge of work content) เช่น ให้คนงานได้มีอิสระในการริเริม่สร้างสรรค์ในการเลือกหรือก าหนดวิธีการท างานของ
ตนเอง  

5. วงจรชีวิตการท างาน (Work life) เป็นอีกด้านที่ให้ความส าคัญต่อการท างานกับช่วงชีวิตคนงานให้มีการผสม
กลมกลืนกัน การท างานเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินไปตลอดชีวิตของคน ซึ่งมีความสมัพันธ์กับครอบครัวและสังคมของคนงาน  
ด้วยเหตุนี้ ทั้งสถานภาพทางสังคมและความกา้วหน้าในสายอาชีพ กบัวิถีชีวิตจึงต้องมีความสอดคล้องกัน   
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ข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ ดังนี ้
1. หน่วยงานควรมีการเพิ่มค่าเดินทางให้กับข้าราชการที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ไกลจากสถานท่ีท างาน 
2. หน่วยงานควรเพิ่มพ้ืนท่ีที่ใช้ในการจอดรถยนต์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้มาปฏิบัติงานและผูม้าติดต่อ

ราชการ 
3. ควรปรับมุมมองของผู้บังคับบัญชาจากเดมิที่มอบหมายงานเฉพาะคนที่ท างานได้ เป็นมอบหมายงานให้ 

คนท่ีท างานไม่ได้เพื่อฝึกฝนให้มีความเช่ียวชาญขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
1. ควรมีการศึกษาคณุภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวนในสังกัดอื่นๆ แล้วน าผลการศึกษา 

ที่ได้รับมาเปรียบเทียบหาปัญหาและอุปสรรค เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวน : ศึกษาเฉพาะกองบังคับการตรวจคน

เข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ ในรูปแบบเชิงปริมาณเพื่อหาระดับคณุภาพชีวิตการท างานและความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจ
ช้ันประทวนในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ฉะเชิงเทราฯ 
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