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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่
ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8ฯ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8ฯ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
เจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8ฯ ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ได้อบรมศึกษาเพ่ิมเติม มีความสามัคคี ท างานร่วมกันได้ดี และเป็นประชาธิปไตย สามารถ
แบ่งเวลาการท างานและเวลาส่วนตัวได้ดี ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
เจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8ฯ พบว่า ค่าตอบแทนในการท างานยังไม่เหมาะสมกับภาระหน้าที่
รับผิดชอบ ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมท าระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และ
ความก้าวหน้าในงานค่อนข้างที่จะช้าเนื่องจากระบบโครงสร้างของหน่วยงาน ส่วนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 พบว่า สามารถน าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่ามาปรับใช้กับการท างานบนเรือเจ้าท่า ข.8 ได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงาน ก.พ. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยควรน า
ระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการส่งเอกสารแทนการส่งแบบไปรษณีย์ พิจารณาในเรื่องอัตราค่าเสี่ยงภัย
ในการท างาน ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติม พิจารณาเพ่ิมงบประมาณในการซ่อมบ ารุง
อุปกรณค์วามปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน, เจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8, กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนา
และบ ารุงรักษาทางน้ า 

 
*บทความนี เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อ คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุด

ลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน  า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
ในชีวิตการท างานของมนุษย์ทุกคน การได้มีเงินมีงานและมีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดู

ตัวเองและครอบครับได้ถือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้นปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานที่ตนเอง    
มีความถนัดตรงตามความสามารถ ได้ท างานอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในการท างาน และได้
ค่ าตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีวิต  ดั งที่ มีนั กวิชาการ ผจญ เฉลิมสาร (http://www. 
Thaimarketcenter.com/ecommerce/pawana/images/เอกสาร/คุณภาพชีวิต.doc) กล่าวว่า 
การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะการท างานคือการท าให้มีรายได้และเมื่อมีรายได้ก็
สามารถน าไปซื้ออาหาร เครื่องใช้ตลอดจนปัจจัย 4 ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต นอกจากนี้การ
ท างาน ยังเป็นตัวก าหนดฐานะและหน้าที่ทางสังคม ท าให้เกิดคุณค่าในชีวิตของคน ซึ่งในอดีตนายจ้าง
มองมนุษย์เป็นเพียงวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น ต่อมาผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐหันมาใส่ใจต่อชีวิต
การท างานของพนักงานมากข้ึน จึงเป็นที่มาของค าว่า (Quality of Working Life) 

เรือเจ้าท่า ข.8 เป็นเรือขุดประเภทยุ้งดิน สังกัด กลุ่มเรือขุดลอกส านักพัฒนาและบ ารุงรักษา
ทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นเรือที่ใช้ส าหรับขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าเส้นทาง
เดินเรือบริเวณร่องน้ าชายฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่ จังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล โดยจะ
หมุนเวียนไปตามร่องน้ าต่างๆ ตามแผนงบประมาณในแต่ละปี ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ า
เรือเจ้าท่า ข.8 นั้น เป็นการปฏิบัติงานบนเรือและพักอาศัยกินนอนอยู่ในเรือ เพ่ือท างานปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 3 แผนก ได้แก่ แผนกปากเรือ แผนกช่างกล 
และแผนกขุดลอก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนเรือเจ้าท่า ข.8 มีจ านวน 35 นาย ดังนั้นถ้าเจ้าหน้าที่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดตาม
เจตน์จ านงที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ
เจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการแกไขปรับปรุงองค์กรในการเสริมสร้างและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีคุณภาพชีวิต
การท างานที่ดี มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก 

ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ า

เรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า  

ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
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กรอบประเด็นปัญหาการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน

ของเจ้าหน้าที่ ฯ 

1. ค่ าต อบ แท น ใน การ
ท างาน 
2. ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
3. ความเจริญก้าวหน้า 
4. ความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตัว 

 

ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ฯ 

1. ปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ า
ทางเดินเรือบริเวณชายฝั่งทะเล 
2. ซ่อมและบ ารุงรักษาตัวเรือ 
เครื่องจักรอุปกรณ์การเดินเรือ 
และอื่นๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

แนวคิดทฤษฎีของวอลตัน 
(Walton, 1973) 

1. รายได้ที่เพียงพอและเหมาะสม 
2. ความปลอดภัยในการท างาน 
3. การพัฒนาของเจ้าหน้าท่ี 
4. ความมั่นคงและความก้าวหน้า 
5. การท างานร่วมกัน 
6. ประชาธิปไตยในองค์กร 
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว 
8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ฯ 

1. ก ารข าด แ ค ล น
งบประมาณในการ
แก้ไขปรับปรุงระบบ
ความปลอดภัยบน
เรือ 
2. ขาดทักษะความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร

กรมเจ้าท่า มีดังนี้ 
 
1. การพัฒนาด้านการท างาน 
2. การพัฒนาด้านส่วนตัว 
3. การพัฒนาด้านสังคม 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการ ส านักงาน ก.พ.) 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของเจ้าหน้าที่ ฯ 

1. เพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยงค่าเสี่ยงภัย ฯ 
2. อ บ รม ให้ ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ ค วาม
ปลอดภัยในการท างานบนเรือ 
3. ส่ งเสริมการศึกษาเพิ่ ม เติม ให้ กับ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
4. ก าหนดระเบียบแนวทางการท างาน 
และการพักผ่อน 
5. ปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ รับฝังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีความรักและสามัคคี
กันภายในองคก์ร 

เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก 
ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน  า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
    1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารทางราชการที่เก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน 
    2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้ศึกษาวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (structured Interview or Formal Interview) (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, 
หน้า 54) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
   1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า 

หัวหน้ากลุ่มเรือขุดลอก ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการประจ าเรือเจ้าท่า ข.8     
กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จ านวน 10 คน 

   2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิง
ลึกคือ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

Creswell, J. W. (2014) การก าหนดจ านวนผู้ ให้ข้อมูลจะด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ 
Creswell (2014) ที่อธิบายไว้ว่า ในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาด
ของตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมอยู่ระหว่าง 5 - 25 คน ต่อการศึกษาหนึ่งๆ 

ส่วนการเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก โดยเลือกผู้ที่
เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถให้ความรู้เป็นอย่างดี และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดต่อ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน
ตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช , 2559, หน้า 75 อ้างถึงใน วิโรจน์  
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ก่อสกุล, 2562, หน้า 55) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกและบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดย

การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน เช่น หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ 
เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น หนังสืออ้างอิง 
ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคันคว้าในเรื่อง
นั้นๆ อย่างละเอียด และเอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

   วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาถอดความจากเครื่องบันทึกเสียง (Content 

analysis) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้และพิจารณาประเด็นที่ต้องการตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมรวบรวมประเด็นหลัก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสัภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม 
แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้น
ไปวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อน
จะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ และน าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
เพ่ือสรุปผลการวิจัยคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก 
ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยใช้การตีความและน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า 

จากกการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า มีนักวิชาการ
หลายท่านที่ให้ความหมายแนวคิดของคุณภาพชีวิตการท างาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จากผลการศึกษาเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
ปฏิบัติงาน เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ได้แก่ ด้านผลตอบแทนในการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในสถานที่ท างาน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยใน
องค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว และด้านความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานสามารถน าแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ของนักวิชาการ
หรือจากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งสามารถน ามา
ปรับใช้กับการท างานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านการท างาน เช่น การปรับปรุงสถานที่ท างานให้มีความสะอาดปลอดภัย สะดวกสบายต่อการ
ท างาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และเกิดแรงจูงใจในการท างาน (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 
เช่น การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ออกก าลังกาย มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัว (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม เช่น การส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มี
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเหมาะสมกับลักษณะของงาน การท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ มีความรักความ
สามัคคีกัน (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการออม รวมถึงมีการจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
เจ้าหน้าที ่
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 ผลการวิจัยสนาม พบว่า 
จากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ ดังนี้ 

1. ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก    
ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชี วิตการท างานของ
เจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 คือ ค่าตอบแทนในการท างาน ต้องมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การด ารงชีพ, สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของระบบอุปกรณ์ Safety และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ท างาน, ความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ที่ท าให้เกิดขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการ
ท างาน, ความสามัคคีในการท างานร่วมกัน และการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือสร้างความสามัคคี
กันในเรือ เช่น กิจกรรม 5ส., กิจกรรรมจิตอาสา เป็นต้น, กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ท าให้เกิดการ
ผ่อนคลายจากการท างาน เช่น การออกก าลังกาย, กิจกรรมวันปีใหม่ เป็นต้น, ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว, การมีประชาธิปไตยในองค์กร การมีสิทธิเสรีภาพในการท างานตามระเบียบของ
เจ้าหน้าที,่ ลักษณะงานที่ท าเป็นประโยชน์ต่อสังคม การมองเห็นความส าคัญของตนเอง 

2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ
เจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 คือ ค่าตอบแทน ไม่เพียงพอต่อการค่าครองชีพในปัจจุบัน ท าให้เกิด
เป็นภาระหนี้สินของเจ้าหน้าที่ และขาดขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจในการท างาน , ขาดแคลน
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในการท างาน ท าให้อุปกรณ์บางอย่างช ารุดเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน ท าให้งานไม่ราบรื่น, ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว เช่น 
ระยะเวลาในการท างาน การปฏิบัติงานที่ต้องห่างไกลบ้าน ห่างไกลครอบครัว, เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
ความรู้ที่ใหม่ๆ ในการท างาน ท าให้ขาดเจริญในต าแหน่งหน้าที่การงาน ขาดขวัญ ก าลังใจ และ
แรงจูงใจในการท างาน, สภาพสถานที่ท างานที่จ ากัด คับแคบ และสภาพอากาศคลื่นลมทะเลที่ไม่
แน่นอน, ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของเจ้าหน้าที่ ที่อาจจะเกิดจากประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน, 
สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน Covid - 19 เป็นปัญหารบกวนจิตใจในการท างาน 

3. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 
กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8ฯ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านการท างาน การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่เพ่ิมความ
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สะดวกสบายอุปกรณ์ต่างๆ ห้องพักผ่อนหรือห้องนอน จัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลให้
สะอาด ให้เหมาะสมแก่การใช้สอย, ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรในการท างานของ
เรือเจ้าท่า ข.8 ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพ่ือให้งานส าเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านส่วนตัว สร้างความเข้าใจและความมั่นใจของคนใน
ครอบครัว แบ่งเวลางานและความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน, การตรวจสุขภาพประจ าปี, จัดกิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมออกก าลังกาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้าน
สังคม การท างานร่วมกัน สร้างความสามัคคีกันของเจ้าหน้าที่ภายในเรือ ท าให้งานเสร็จเร็วขึ้น ท าให้
เกิดความรักความสามัคคีกันในองค์กร งานที่ท าก็จะลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี , การมีน้ าใจกับการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความไว้วางใจกันในการท างานจะท าให้งานสัมฤทธิ์ผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านเศรษฐกิจ น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้มาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต ทั้ง
ในเรื่องการท างานและชีวิตส่วนตัว การอยู่อย่างพอเพียง, มีการมอบทุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่
บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าจ าปี 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือ   

ขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ผู้ศึกษาวิจัยได้อภิปรายผล
การศึกษาตามกรอบประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งสามารถน าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

คุณภาพชีวิตการท างาน และสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่
ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน  า กรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
คุณภาพชีวิตการท างาน และสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า 
ข.8ฯ คือ (1) ค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ 
Walton (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 307) คุณลักษณะส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานใน
หนังสือ Criteria for Quality of Working life ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอ
และยุติธรรม ค่าตอบแทนในการท างานจะต้องเพียงพอและเหมาะสมต่อการด ารงชีพ  (2) 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Walton (วง
พักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 307) ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานควรที่จะปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งต่อร่างกายและจิตใจ เหมาะ
ส าหรับการท างานที่ดี (3) ความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ที่ท าให้เกิดขวัญก าลังใจ และ
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แรงจูงใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Walton (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 
307) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน การให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการศึกษา และพัฒนาเพ่ิม
ความสามารถในการท างานของเขา (4) ความสามัคคีในการท างานร่วมกัน และการท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน เช่น กิจกรรม 5ส., กิจกรรรมจิตอาสา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Walton 
(วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 307) ด้านการบูรณาการหรือการท างานร่วมกัน การที่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับความร่วมมือและเพ่ือนให้การยอมรับ มีความรู้สึกว่า
ตนเองมีความส าคัญต่องานที่ตนเองได้ท าอยู่ (5) กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ท าให้เกิดการผ่อนคลาย
จากการท างาน เช่น การออกก าลังกาย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ  Ferrans & 
Powers (1992, pp. 29-38, อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558, หน้า 20) องค์ประกอบคุณภาพชีวิต
จากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ด้านสุขภาพหน้าที่ (Health and Functioning) และสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Kast & Rosenzweig (1985, pp. 150, อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558, หน้า 
28) เกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการท างานในสังคมของบุคคลต่างๆ ด้านสุขภาพอนามัยและอาหาร (6) 
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Huse & Cumming 
(1985c, pp. 235-238, อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558, หน้า 19) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน (7) การมีประชาธิปไตยในองค์กร การมีสิทธิเสรีภาพในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีของ Walton (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 307) ด้านความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิเสรีภาพ สามารถแสดงออกในทางความคิด และปกป้องสิทธิของตนเองได้
ตามระเบียบวัฒนธรรมของหน่วยงานนั้นๆ (8) ลักษณะงานที่ท าเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีของ  Huse & Cumming (1985c, pp. 235-238, อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก , 
2558, หน้า 19) การปฏิบัติงานในสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นการท าให้เกิดคุณค่าของงาน, 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนินท์รัฐ ใจสอาดพัฒนพร (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต
การท างานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ ด้านบูรณาการ
ด้านสังคม ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ด้านการ
ให้ค่าจ้างสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ตามล าดับ ด้านจังหวะของชีวิตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนา
และบ ารุงรักษาทางน  า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหา
และอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า 
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ไว้ดังนี้ (1) ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในการ
ท างาน ท าให้อุปกรณ์บางอย่างช ารุดเป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ท าให้งานไม่ราบรื่น และ
ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวทางแก้ไขไว้ดังนี้ ควรมีการปรับปรุงและสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์การงาน โดยการชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการซ่อมท า เพ่ือความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Walton (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 
2562, หน้า 307) คุณลักษณะส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในหนังสือ Criteria for Quality of 
Working life ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานควรที่
จะปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งต่อร่างกายและจิตใจ เหมาะส าหรับการท างานที่ดี, และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรศักดิ์ เปลี่ยนสมาน (2561, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการ
ท างานของเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะแนวทางด้านคุณภาพ
ชีวิตของการท างานของเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
กองยุทธศาสตร์และแผนงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้น ประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในที่ที่
ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่สะดวกและทันสมัยพร้อมใช้งาน บริเวณ
ภายในอาคารของส านักงานมีลานกิจกรรมให้ส าหรับเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ          
มีผู้บังคับบัญชาดีมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆ คนมีอิสระในการ
ท างานอย่างเต็มที่ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปรากฏว่า อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงานบางอย่างมีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานและอุปกรณ์บางอย่าช ารุดแล้ว ส่งผลให้เอกสารเกิดความ
เสียหาย ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากสวัสดิการบางอย่างของข้าราชการ
ถูกตัดออกไป และรวมไปถึงสวัสดิการของพนักงานราชการ ก็มีเพียงสวัสดิการประกันสังคมเท่านั้น 
(2) เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ที่ใหม่ๆ ในการท างาน ท าให้ขาดเจริญในต าแหน่งหน้าที่การงาน ขาด
ขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจในการท างาน และผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวทางแก้ไขไว้ดังนี้ ควรมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการท างาน แต่เจ้าหน้าที่
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ต้องขวนขวายด้วยตนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Walton (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 
2562, หน้า 307) คุณลักษณะส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในหนังสือ Criteria for Quality of 
Working life ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน การให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการศึกษา และ
พัฒนาเพ่ิมความสามารถในการท างานของเขา,ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล การ
ใช้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, (3) สภาพสถานที่ท างานที่จ ากัด คับแคบ และสภาพ
อากาศคลื่นลมทะเลที่ไม่แน่นอน และผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวทางแก้ไขไว้ดังนี้ ควรมีการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการท างานบนเรือ และระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการท างานบนเรือ รวม
ไปถึงการใช้อุปกรณ์ safety ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Walton (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 
2562, หน้า 307) คุณลักษณะส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานในหนังสือ Criteria for Quality of 
Working life ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานควรที่
จะปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งต่อร่างกายและจิตใจ เหมาะส าหรับการท างานที่ดี (4) 
สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน Covid - 19 เป็นปัญหารบกวนจิตใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563, หน้า 58) องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข มีความ
ครอบคลุมทุกมิติของการด ารงชีวิต องค์ประกอบที่ 1 คือ ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอีก 4 ด้าน คือ มีอายุที่ยืนยาว ปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บ โภชนาการ
และการให้บริการสาธารณสุข และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี ฉิรินัง (2559, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษาอ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนักวิชาการแรงงาน
จังหวัดชลบุรี จ านวน 5 คน และการสนทนากลุ่มและการสั งเกต แรงงานที่ เคลื่อนย้ายเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอบางละมุง จ านวน 45 คน พบว่า 1) แรงงานมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจและด้านสังคม ที่ไม่เหมาะสม 2) สภาพปัญหาในการท างาน ได้แก่ ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม
ในการท างานมีผลต่อปัญหาสุขภาพ จากผลการวิจัยท าให้เห็นว่าควรส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือแรงงาน
ในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว และท าคู่ไปกับการแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่ม
เรือขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน  า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมเจ้าท่าสามารถน ามาปรับใช้กับการ
ท างานบนเรือเจ้าท่า ข.8 ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านการ
ท างาน การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่เพ่ิมความสะดวกสบายอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เหมาะสมแก่การใช้สอย, ปรับปรุงอุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้  เครื่องมือเครื่องจักรในการ
ท างานของเรือเจ้าท่า ข.8 ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพ่ือให้งานส าเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านส่วนตัว สร้างความเข้าใจและความ
มั่นใจของคนในครอบครัว แบ่งเวลางานและความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน, การตรวจสุขภาพประจ าปี, 
จัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมออกก าลังกาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
เจ้าท่าด้านสังคม การท างานร่วมกัน สร้างความสามัคคีกัน ท าให้เกิดความรักความสามัคคีกันใน
องค์กร งานที่ท าก็จะลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี, การมีน้ าใจกับการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน มีความไว้วางใจกันในการท างานจะท าให้งานสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมเจ้าท่าด้านเศรษฐกิจ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้มาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต, มีการมอบทุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่
บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 – 2556 ของส านักงาน ก.พ. 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 กลุ่มเรือ   

ขุดลอก ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
   1. ในการท างานบนเรือเนื่องจากต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากส านักงาน

ของส่วนกลาง ในการติดต่อส่งเอกสารทางราชการควรจะมีการปรับปรุงโดยการน าเอาระบบการ
ติดต่อสื่อสารทางระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการส่งเอกสารแทนการส่งแบบระบบไปรษณีย์ เพ่ือความ
รวดเร็วและคล่องตัวในการท างาน 

   2. จากผลการวิจัยด้านค่าตอบแทนในการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือเจ้าท่า ข.8 
ค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเทียบกับลักษณะการท างาน และค่าครองชีพในปัจจุบัน ควรที่จะมีการพิจารณา
ในเรื่องอัตราค่าเสี่ยงภัยในการท างานบนเรือที่ปฏิบัติงานในทะเล เนื่องจากการท างานนั้นมีความเสี่ยง
สูง และเป็นลักษณะงานเฉพาะ จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาท างาน 

   3. ควรศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพ่ิมเติม เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานและการด ารงชีพ เพ่ือที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีขึ้น 

   4. จากผลการวิจัยด้านงบประมาณในการจัดท าซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบ Safety และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน ควรจะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากว่าเป็นความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ 

   5. จากผลการวิจัยด้านการอบรมศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และความเจริญก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ ก็ถือว่ามีความส าคัญมาก เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานนั้น จะเป็นขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจในการท างาน รวมไปถึงความจงรักภัคดี 
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และผูกพันในองค์กร การศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการเพ่ิมศักยภาพการท างานให้กับ
เจ้าหน้าที่ และเป็นการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

   1. กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัย ควรมีความหลากหลายมากขึ้น อาจศึกษาเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการท างานที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น การท่าเรือแห่ งประเทศไทย   
กรมศุลกากร กรมประมง เป็นต้น  
    2. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
นอกเหนือจากแนวคิดทฤษฎีของวอลตัน เช่น การบริหารจัดการของหน่วยงาน และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
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