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บทคัดย่อ* 
 บทความวิจัยฉบับนี้ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 2. เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ 
3. เพื่อเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยระเบียบวิธีวิจัยเป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การด าเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อ
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ตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานท่ีพัฒนาขึ้น และศึกษาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมระหว่างตัว
แปรในโมเดล โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 470คน ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค่าความเบ้ (Skewness)และค่าความโด่ง (Kurtosis) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(EFA)การประมาณค่าความเท่ียง การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างเพื่อตรวจสอบความตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยด้วยโป รแกรมลิสเรล 
(LISREL)และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
17 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 12 คน เพื ่อยืนยันโมเดลหลังจากการ
สังเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.64, S.D.=0.527) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉล่ีย คือ1 )ลักษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 2) การพัฒนาความสามารถของบุคคล3)ประชาธิปไตยในองค์กร 4) ความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 5) การบูรณาการทางสังคม6) ความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตัว 7) ความปลอดภัยในการท างาน 8) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
 2. ความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยผล
การตรวจสอบพบว่าค่า p-value มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ0.081ค่าไค-สแควร์ (

2 ) 
เท่ากับ93.79ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ76ค่าสัดส่วนไค-สแควร์ (

2 /df) เท่ากับ1.23ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ0.98ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ1.00
ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  (SRMR) เท่ากับ0.031ค่า
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.022 มีขนาด
ตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ 527.81 แสดงให้เห็นว่าค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 3. การบูรณาการหลักพุทธธรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จากผล
การศึกษาพบว่า ค่าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได้ มีค่าความเท่ียงอยู่ระหว่าง 0 .50-0.92
โดยตัวแปรท่ีมีค่าความเท่ียงสูงสุดคือ จิตภาวนา (Y13) มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0 .92 
รองลงมา คือ ศีลภาวนา (Y12) มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.79 ส่วนตัวแปรท่ีมีค่าความเท่ียง
ต่ าสุดคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม (X5) และค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Y21) มี
ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.52เท่ากัน ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2

) ของสมการ
โครงสร้างตัวแปรภายในแฝงพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.79 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการท างานได้ร้อยละ 79 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลทางอ้อมท่ีส่งผลต่อตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน (WQL) พบว่า ตัวแปร
ดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล้อมและภาระงาน (EN_TASK) โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0 .85 แยกตามตัวแปรสังเกตได้ดังนี้  การสนับสนุนจากสังคม (87%) 
บรรยากาศองค์การ (82%) ความพึงพอใจในการท างาน (80%) วัฒนธรรมองค์การเชิง
สร้างสรรค์ (75%) วัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม (75%) และความรับผิดชอบต่อ
สังคม (72%) ตามล าดับ และ ตัวแปรภาวนา 4 (PAVANA) ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
สภาพแวดล้อมและภาระงาน (EN_TASK) ด้วยเช่นกัน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.44 ซึ่ง
เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าหลักพุทธธรรมคือ หลัก
ภาวนา 4 สามารถบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานได้ 
 

ค าส าคัญ: การบูรณาการ; หลักพุทธธรรม 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to study factors affecting the 

development of  the working life quality of officer in Department of Disaster 

Prevention and Mitigation, Ministry of Interior 2) to verify the integration 

model of Buddhist principles with the development of working life quality of 

officer in Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of 

Interior and 3) to propose the integration of Buddhist principles for 

development of the working life quality of officer in Department of Disaster 

Prevention and Mitigation, Ministry of Interior.  

 Methodology was the mixed methods research between the qualitative 

research and quantitative research, the process was divided two steps, step 1 is 
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quantitative research in survey for validity checking of the model in 

Integration of Buddhist principles for development the work life quality well, 

studying the direct effect and indirect effect between the variable model by 

collecting data from 470 samples. The statistics used the analyze descriptive 

data by frequency, mean, standard deviation (S.D.), Skewness, Kurtosis, 

Exploratory Factor Analysis (EFA), Reliability, Confirmatory Factor Analysis 

(CFA), and Linear Structural Relationship (LISREL). And step 2 is qualitative 

research by In-dept interview from keys informant 17 persons, to confirm after 

analyzing data. 

 The findings of the research were as follows: 1. The level in working 

life quality of officer in Department of Disaster Prevention and Mitigation 

respectively, the first one is job description for social benefits, secondly, 

development of a person's ability, thirdly, organizational democracy, fourth, 

sustainability and work progress, fifth, social integration, sixth, balancing 

between working and daily life, and the last one, seven, safety in working, 

nine, compensation adequate and fairly.  

 2. The validity of model of integration of Buddhist principles for 

development of the working life quality of officer in Department of Disaster 

Prevention and Mitigation, Ministry of Interior was found that p-value with 

significantly statistics at the level of 0.081, Chi-Square ( ) = 93.79, Degree 

of freedom (df) = 76, Chi-Square ( ) = 1.23, Goodness of Fit Index (GFI) = 

0.98, AGFI = 0.95, CFI = 1.00, SRMR = 0.031, RMSEA = 0.022, and CN = 

527.81. The result showed that the statistics of coherence of model has 

conformed to the empirical data.  

 3. The factors affecting for development the working life quality of 

officer in Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of 

Interior, found that the variable validity between 0.50 - 0.92, by the variable 

had high validity that is JITTA PAVANA = 0.92, then SILA PAVANA = 

0.79, the variable validity had lowest value that is social responsibility, and 

compensation adequate and fairly = 0.52 equally. Adjusted R
2
= 0.79 showed 

that the variable of model was explained the variability of work life quality = 

79 %, considered the direct effect and indirect effect to variable of work life 

quality found that the variable was taken from direct effect on environment 

and task = 0.85. After that the variable was divided as social support = 87 %, 

Corporate atmosphere = 82 %, satisfaction in working = 80 %, creation in 

culture = 75 %, participatory culture = 75 %, and social responsibility = 72 % 

respectively. Moreover, PAVANA also has taken from direct effect on 

environment and task = 0.44 that the effect to significantly statistics at the 

level of 0.01. 

 

Keywords: Ntegration; Dharma 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  (Department of 

Disaster Prevention and Mitigation, 1997 : 11-12) ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (คปภ.ช.) ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย
และแผนในระดับชาติ โดยให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ และให้มีคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายและแผนในระดับจังหวัด (รวมถึงกรุงเทพมหานครและอื่น ๆ) ให้สอดคล้อง
กับแผนฯ ระดับชาติ โดยให้มีผู้อ านวยการรับผิดชอบ และมีอ านาจส่ังการตามล าดับช้ัน 
ต้ังแต่ระดับชาติลงไปถึงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย สังกัดของกระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีส าคัญดังนี้ 1) จัดท าแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 3) จัดท าฐานข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย พื้นท่ีปลอดภัย และ
สถิติสาธารณภัย 4) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 5) ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความ
เสียหาย จากสาธารณภัย 6 ) แนะน า ให้ค าปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แ ละหน่วยงาน
ภาคเอกชน 7) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ 
 ส าหรับหลักในการด าเนินงานของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ก็เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักและ
สามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกันได้อย่างมีระบบ มีทิศทางเดียวกันตามท่ีกฎหมายก าหนด จากภาระหน้าท่ีท่ีก าหนด
ตามกฎหมายนั้นถือเป็นหน้าท่ีท่ีใหญ่มากเนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติ และภัยต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า บางครั้งต้องท างานข้ามวัน ข้ามคืน ไม่ได้หลับได้นอน
ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีทุก ๆ คน และในงานวิจัย (Jedsada Wittayasom 



234 Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus  

          Vol. 6 No. 3 July - September  2019 

boon, 2013 : 1-2) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีกรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางสถานท่ีท างานส่วนใหญ่
มีสภาพเก่าและทรุดโทรม และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยว่าควรจัดให้มีการท ากิจกรรม 5ส 
ให้บ่อยขึ้น จัดให้มีบริเวณพักผ่อนและออกก าลังกาย ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ท างาน ตลอดจนรถดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอควรเพิ่มค่าตอบแทน เช่นเบี้ย
เล้ียง ค่าเส่ียงภัย เงินโบนัสให้สูงขึ้นเพื่อรองรับกับเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงขึ้น 
และควรจัดสวัสดิการให้ดีขึ้น เป็นต้น  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับ “การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย” เพราะท่ีผ่านมามีการศึกษาวิจัยในลักษณะของการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตแยกตามปัจจัยต่าง ๆ เท่านั้น การศึกษาครั้งนี้จะมีความแตกต่าง
ออกไปโดยจะน ารูปแบบการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเข้ามาใช้ในการศึกษาและจะได้น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการกับศาสตร์ทางตะวันตกเพื่อให้เห็นถึงแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดย
จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในองค์การและภาระงานว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานหรือไม่ และบูรณาการหลักภาวนา 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ว่ามีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานหรือไม่ ผลจากการศึกษาครั้งนี้
จะท าให้ได้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวง 
มหาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
อันเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาบุคลากรตามโมเดลเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
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 2. เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 
 3. เพื่อเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยมี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวง มหาดไทย 2)เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิ ต ในการท า ง านของบุคลากรกรมปูอง กันและบรร เทาสาธ ารณภั ย 
กระทรวงมหาดไทย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ี
ได้จากการสังเคราะห์น ามาสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) วิธีด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 

ผลการวิจัย 
 การเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นการสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และส่วนท่ี 2 เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี เป็นอันดับแรก ด้านสถานภาพสมรสมีจ านวน
ใกล้เคียงกันโดยอันดับแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานโสด ด้านระดับการศึกษาอันดับแรกจบ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี รองลงมาคือปริญญาตรีด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า 
อันดับแรกมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1-5 ปี รองลงมาคือมีระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงานระหว่าง 6-10 ปี ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า อันดับแรกมีรายได้อยู่ระหว่าง 
10,001 - 20,000 บาท รองลงมา คือ 20,001 - 30,000 บาท ตามล าดับ 
 ข้อมูลสภาพแวดล้อมและภาระงาน พบว่า 1 ) วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 2) วัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.623) บรรยากาศองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 4) การสนับสนุนจากสังคม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ
3.84 6) ความพึงพอใจในการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมภาวนา 4 พบว่า 1) กายภาวนาภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 2) ศีลภาวนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 
3) จิตภาวนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 4) ปัญญาภาวนา ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 
 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานพบว่า 1 ) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 2) ความปลอดภัยในการท างาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 3) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 4) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 5) การบูรณาการทางสังคมภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 6) ประชาธิปไตยในองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 8) ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยน าเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แยกตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยเป็น 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 2) ตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ 3) เสนอ
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได้ มีค่าความเท่ียงอยู่
ระหว่าง 0.50-0.92 โดยตัวแปรท่ีมีค่าความเท่ียงสูงสุด คือ จิตภาวนา (Y13) มีค่าความเท่ียง
เท่ากับ 0.92 รองลงมา คือ ศีลภาวนา (Y12) มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.79 ส่วนตัวแปรท่ีมีค่า
ความเท่ียงต่ าสุดคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม (X5) และค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
(Y21) มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.52 เท่ากัน ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของ
สมการโครงสร้างตัวแปรภายในแฝงพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.79 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการท างานได้ร้อยละ 79 เมื่อพิจารณาอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมท่ีส่งผลต่อตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน (WQL) พบว่า ตัว
แปรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล้อมและภาระงาน (EN_TASK) โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0 .85แยกตามตัวแปรสังเกตได้ดังนี้  การสนับสนุนจากสังคม (87%) 
บรรยากาศองค์การ (82%) ความพึงพอใจในการท างาน (80%) วัฒนธรรมองค์การเชิง
สร้างสรรค์ (75%) วัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม (75%) และความรับผิดชอบต่อ
สังคม (72%) ตามล าดับ และตัวแปรภาวนา 4 (PAVANA) ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
สภาพแวดล้อมและภาระงาน (EN_TASK) ด้วยเช่นกัน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.44ซึ่ง
เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่ไม่พบอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปร
สภาพแวดล้อมและภาระงาน 
 2. ตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวง มหาดไทย   
 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทยท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย 
พบว่าค่า p-value มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.081 (เกณฑ์ท่ีก าหนดต้องมากกว่า 0.05)  
ผลผ่านเกณฑ์ค่าไค-สแควร์  ( 2 ) เท่ากับ 93.79 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 76 ค่าสัดส่วน
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ไค-สแควร์ ( 2 /df) เท่ากับ 1.23 (เกณฑ์ท่ีก าหนดต้องน้อยกว่า 2) ผลผ่านเกณฑ์ ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ0.98 (เกณฑ์ท่ีก าหนดต้องมากกว่า0.90) ผลผ่านเกณฑ์ 
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 (เกณฑ์ท่ีก าหนดต้อง
มากกว่า 0.90) ผลผ่านเกณฑ์ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ
1.00 (เกณฑ์ท่ีก าหนดต้องมากกว่า0.90) ผลผ่านเกณฑ์ ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของ
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.031 (เกณฑ์ท่ีก าหนดต้องน้อยกว่า0.05) 
ผลผ่านเกณฑ์ ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ
0.022 (เกณฑ์ท่ีก าหนดต้องน้อยกว่า 0.05) ผลผ่านเกณฑ์มีขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) 
เท่ากับ527.81 (เกณฑ์ท่ีก าหนดต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 200) ผลผ่านเกณฑ์แสดงให้เห็นว่า
ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เชิงสมมติฐาน
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ี
ก าหนดไว้ 
 3. เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 การวิจัยในการวิจัยนี้มี 3 ตัวแปรแฝง อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและภาระงาน 
หลักภาวนา 4 และคุณภาพชีวิตในการท างาน และเมื่อท าการวิเคราะห์อิทธิพลแล้ว พบว่า 
สภาพแวดล้อมและภาระงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีค่า
อิทธิพลเป็น ร้อยละ 85 นอกจากนั้นตัวแปรภาวนา 4 ก็ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
สภาพแวดล้อมและภาระงานด้วยเช่นกัน โดยมีค่าอิทธิพลเป็นร้อยละ44ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลท่ีมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่ไม่พบว่า ภาวนา 4 นั้นเป็นตัวแปรส่งผ่าน หมายถึง 
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่
จ าเป็นต้องอาศัยหลักธรรมข้อนี้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน อาจเนื่องด้วยกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานท่ีท างานเกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับ
ภัยพิบัติ และบุคลากรส่วนใหญ่จ าเป็นต้องออกปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี จึงไม่ค่อยได้น า
หลักธรรมข้อนี้มาใช้ แต่ก็อาจเป็นตัวแปรส่งผ่านหรือมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตได้หาก
น าไปใช้กับองค์กรอื่นท่ีเป็นองค์กรเชิงพุทธ ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ก็คือ สภาพแวดล้อมและภาระงาน ดังนั้นหากต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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บุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยนั้นต้องน าสภาพแวดล้อม
และภาระงานจากการวิจัยครั้งนี้ไปก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร และโครงการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ตามค่าอิทธิพลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้ คือ การสนับสนุนจากสังคม (87%) 
บรรยากาศองค์การ (82%) ความพึงพอใจในการท างาน (80%) วัฒนธรรมองค์การเชิง
สร้างสรรค์ (75%) วัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม (75%) และความรับผิดชอบต่อ
สังคม (72%) ตามล าดับ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3  ส่วน คือ  
1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 2) ตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 3) เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัว
แปรภายในแฝงพบว่ามีค่าเท่ากับ 0 .79 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการท างานได้ร้อยละ 79เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้อมท่ีส่งผลต่อตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน (WQL) พบว่า ตัวแปร
ดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล้อมและภาระงาน (EN_TASK) โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 85% แต่ไม่พบอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรภาวนา 4เมื่อแยกตามตัวแปร
ประจักษ์พบว่า  
 การสนับสนุนจากสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 87% สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้าน
ภาระงานสายสนับสนุนการสอนมีอิทธิพลทางตรงต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
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ท างานของครู (Channarong In-Iw, 2013 : 113-123) สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช ผลการวิจัยพบว่า ความแปรปรวนถึงคุณภาพชีวิตการท างานของภาวะผู้น าท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม ความผูกพันในอาชีพ และคุณภาพชีวิตการท างานของนายทหาร
พยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้ร้อยละ 69 .30 (Sukunthama Gnawthong, 

2015) สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู
โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการสนับสนุนจากสังคม และตัวแปรอื่นใน
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความสุขในการท างานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในพื้นท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบนได้ร้อยละ 70 (Piyaporn Wongaudom, 

2016 : 61-79) และสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท านายสมดุลชีวิตการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมดุลชีวิตการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ (Thanida Tipwatee, 2017 : 192-206) 
 บรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 82% สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดชมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้อง
กับงานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในพื้นท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ในพื้นท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน โดยปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ และตัวแปรอื่นในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความสุขใน
การท างานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบนได้ร้อยละ 70 
(Piyaporn Wongaudom, 2016 : 61-79) และสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท านาย
สมดุลชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิกรณีศึกษาใน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างและกฎระเบียบ มีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับสมดุลชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ (Thanida Tipwatee, 2017 : 192-

206) 
 ความพึงพอใจในการท างาน มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ80% สอดคล้องกับงานของวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจในการท างาน (B=0.602, p<0.001) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
คุณภ าพ ชี วิ ตก าร ท า ง านข องบุ คล ากร สาธ าร ณ สุข อย่ า ง มี นั ย ส า คัญ ทาง สถิ ติ 
(Somkiattiyotworadet & Poonyaphatchaimay, 2015 : 262-272) สอดคล้องกับ
งานวิจัยท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานฝุายช่าง บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท้ังหมด
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 64 โดยปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลสูงสูด ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตการท างาน
และความพึงพอใจในงาน ตามล าดับ (Vipanun Pavapatta & Suwanna Narkwiboon 

wong, 2015 : 498-509) 

 วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 
โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 75% สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝุายช่าง บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท้ังหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การ
ได้ร้อยละ 64 โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสูด ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ (Vipanun 

Pavapatta & Suwanna Narkwiboonwong, 2015 : 498-509) 
 วัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 
โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ75% สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท านายสมดุลชีวิตการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดชผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการท างานแบบเน้นการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสมดุลชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ (Thanida Tipwatee, 2017 : 192-

206) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 72% สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมกับคุณภาพชีวิต
ในการท างานพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
(Quality of Work Life) มีความสัมพันธ์กันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
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องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจประเด็น
การปฏิบัติด้านแรงงานนั้นคือประเด็นการสานเสวนาทางสังคม และองค์ประกอบท่ีส าคัญ
รองลงมาคือการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ (Penny Phumitharanon, 2012 : 

187-204) สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้น าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตการท างานของ
นายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของภาวะ
ผู้น าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ความผูกพันในอาชีพ และคุณภาพชีวิตการท างานของนายทหาร
พยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้ร้อยละ 69 .30 (Sukunthama Gnawthong, 

2015) 

 ตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวง มหาดไทย  
 จากผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมท่ีส่งผลต่อตัวแปร
คุณภาพชีวิตในการท างาน (WQL) พบว่า ตัวแปรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
สภาพแวดล้อมและภาระงาน (EN_TASK) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.85โดยแยกเป็นค่า
อิทธิพลตามตัวแปรประจักษ์ ได้แก่ การสนับสนุนจากสังคม (87%) บรรยากาศองค์การ 
(82%) ความพึงพอใจในการท างาน (80%) วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ (75%) 
วัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม (75%) และความรับผิดชอบต่อสังคม (72%) ตามล าดับ 
และตัวแปรภาวนา 4(PAVANA) ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล้อมและภาระ
งาน (EN_TASK) ด้วยเช่นกัน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0 .44ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01แต่ไม่พบอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรสภาพแวดล้อมและภาระ
งาน อาจเนื่องด้วยกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานท่ีท างานเกี่ยวกั บ
ช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับภัยพิบัติ และบุคลากรส่วนใหญ่จ าเป็นต้องออกปฏิบัติงานนอก
พื้นท่ี จึงไม่ค่อยได้น าหลักธรรมข้อนี้มาใช้ และตัวแปรภาวนา 4 นั้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนซึ่ง
ดูแล้วอาจไม่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน เพราะคุณภาพชีวิตในการท างานของแนวคิด
ของ Walton (1973) หลายตัวแปรอยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าท่ี เช่น ค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ความปลอดภัยในการท างาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
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ประชาธิปไตยในองค์กรและจากการสัมภาษณ์การพัฒนาตนตามหลักภาวนา 4นั้นผู้เช่ียวชาญ
ส่วนใหญ่มองว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่า แต่ก็อาจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
หรือมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างานได้หากน าไปใช้กับองค์กรอื่นท่ีเป็นองค์กร
เชิงพุทธ  
 เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 การวิจัยเกี่ยวกับ “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย” ในครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมภาวนา 4เข้ามาบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านตะวันตก โดยในครั้งแรก
ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีตัวแปรเหตุสองตัวแปรนั่นคือ ตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อม 
และตัวแปรภาระงาน โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักภาวนา 4มาศึกษาร่วม
ด้วยเพื่อเป็นตัวแปรส่งผ่านไปหาคุณภาพชีวิตในการท างาน แต่หลังจากได้ตรวจสอบเชิง
โครงสร้างตามหลักสถิติแล้วกับพบว่า ตัวแปรประจักษ์ 2ตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของภาระ
งานไม่สามารถเข้าสมการโครงสร้างได้ และเมื่อพิจารณาในลักษณะของตัวแปรแล้วก็จะ
พบว่า เป็นลักษณะของแรงผลักดันจากภายในของบุคคลมากกว่าก็คือ ความผูกพันในอาชีพ 
จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการท างาน และมีค่าองค์ประกอบท่ีต่ ากว่าตัวแปรอื่นๆ ผู้วิจัยจึง
ได้จัดโมเดลใหม่เป็น 3ตัวแปรแฝง อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและภาระงาน หลัก
ภาวนา 4 และคุณภาพชีวิตในการท างาน และเมื่อท าการวิเคราะห์อิทธิพลแล้ว พบว่า 
สภาพแวดล้อมและภาระงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีค่า
อิทธิพลเป็นร้อยละ85นอกจากนั้นตัวแปรภาวนา 4 ก็ยั งได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
สภาพแวดล้อมและภาระงานด้วยเช่นกัน โดยมีค่าอิทธิพลเป็นร้อยละ44ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลท่ีมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01แต่ไม่พบว่า ภาวนา 4นั้นเป็นตัวแปรส่งผ่าน แต่จากการ
สัมภาษณ์กลับความเห็นท่ีขัดแย้งกับผลการวิจัยเชิงปริมาณเพราะต่างก็มองว่าหลักภาวนา 4 
จะท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานดีอย่างแน่นอน เช่น  
 1) ด้านกายภานา การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ การ
พักผ่อนท่ีเพียงพอ มีสุขภาพดี มีความสุขกายสบายใจ ย่อมปฏิบัติงานได้ดีกว่าช่วงท่ีเจ็บปุวย 
หรือมีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ หากร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ก็ถือว่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
เบ้ืองต้น  
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 2) ด้านศีลภาวนา การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีให้อยู่ในศีล หน่วยงานต่าง ๆ 
ต้องให้การสนับสนุน จัดกิจกรรม เช่นการท าบุญประจ าปี การส่งเสริมการงดเหล้าเข้าพรรษา 
การส่งเสริมการถือศีล 5 ในองค์กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันในองค์กร ไม่เอารัดเอาเปรียบ ส่ิงเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานดีตามไปด้วย  
 3) ด้านจิตภาวนา การพัฒนาจิตใจในท่ีท างานนั้นต้องฝึกมองโลกในแง่บวก ข่มจิตใจ 
ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ความโกรธ เกลียดต่าง ๆ เพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว การจะ
พัฒนาจิตต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจ า ควบคุมอารมณ์ให้มีความมั่นคง รู้จักยอมเป็น เย็นได้ 
ให้อภัย และมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่เพื่อนร่วมงาน เหมือนค าท่ีพระท่านว่าผู้ท่ีฝึกจิตดีแล้ว
นะสุขมาให้ การพัฒนาจิตใจส่งเสริมให้บุคคลมีความเข้มแข็ง มั่นคงด้วยคุณธรรม มีเมตตา 
ขยันหมั่นเพียร อดทนและมีสมาธิในการปฏิบัติงาน จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างาน มีความสุขกับงาน เห็นคุณค่าของงาน และเห็นคุณค่าของตัวเอง จะก่อให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและยั่งยืนต่อไปได้ 
 4) ด้านปัญญาภาวนา การท างานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียด 
รอบคอบ ปูองกันข้อผิดพลาดท่ีอาจส่งผลต่อประชาชน ประเทศชาติได้ ดังนั้นจึงต้องใช้
ปัญญาเข้ามาช่วย เพราะปัญญาเป็นองค์ความรู้โดยภาพรวมท าให้คนมีเหตุผล ส่วนอารมณ์
เป็นเรื่องของศรัทธา ดังนั้นการพัฒนาปัญญาก็คือการพัฒนาเหตุผล ท าให้คนใช้เหตุผล
มากกว่าอารมณ์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกจุดและตรงประเด็น รวมท้ังปัญญาความรอบรู้ท่ี
สามารถน ามาพัฒนาตน คน และงานได้อย่างประสานสอดคล้อง ผู้มีปัญญาจะสามารถพัฒนา
ตนเองได้ท่ามกลางภาวะวิกฤตต่าง ๆ และผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ ก่อให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตในการท างานคือ คนส าราญ งานก็ส าเร็จ  
 ดังนั้นหากต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรนั้นต้องน าสภาพแวดล้อมและ
ภาระงานจากการวิจัยครั้งนี้ไปก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร และโครงการพัฒนาด้านต่าง 
ๆ ตามค่าอิทธิพลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้คือ การสนับสนุนจากสังคม (87%) บรรยากาศ
องค์การ (82%) ความพึงพอใจในการท างาน (80%) วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ (75%) 
วัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม (75%) และความรับผิดชอบต่อสังคม (72%) ตามล าดับ 
นอกจากนั้นก็ต้องส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักภาวนา 4 ด้วยเพื่อเป็นเครื่องก าหนดในการ
ประพฤติปฏิบัติดีท้ังท้ังด้านกาย (body) ด้านความประพฤติหรือศีล (behavior) ด้านจิตใจ 
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(mind) และด้านปัญญา (wisdom) ในองค์กรและน าพาองค์กรไปสู่องค์กรอันพึงประสงค์
ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานเชิงพุทธ 
โดยการน าหลักธรรมภาวนา 4 และหลักธรรมหมวดอื่น ๆ เข้ามาบูรณาการในการท างานด้วย 
เพราะว่าจาการศึกษาไม่พบอิทธิพลของภาวนา 4 ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน แต่หลัก
ภาวนา 4 นั้นเป็นหลักธรรมท่ีใช้ส าหรับการพัฒนาตนเองท้ังด้านกาย (body) ด้านความ
ประพฤติหรือศีล (behavior) ด้านจิตใจ (mind) และด้านปัญญา (wisdom) หากตน
พัฒนาดีแล้ว งานก็จะดีตามไปด้วย 
 กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรให้การสนับสนุนบุคลากรให้มาก ๆ 
เนื่องจากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการสนับสนุนเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ 
วิทยุส่ือสาร คอมพิวเตอร์ส านักงาน ชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าปฏิบัติการ รวมท้ังสถานท่ี
ท างาน ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และการสนับสนุนด้านก าลังใจ ท้ังการยอมรับนับถือ คอยให้การ
ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า การสนับสนุนรางวัล ก าลังใจจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ให้ค าแนะน า และสนับสนุนด้านการเงินด้วย  
 กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้ตระหนักถึงภาระงาน 
และมีความภาคภูมิใจในการท างาน เนื่องจากเป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นข้าราชการของแผ่นดิน 
ได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ทุกการกระท าจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
และไม่ส่งผลเสียหายแก่สังคม แต่จากผลการศึกษาพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นตัว
แปรท่ีสามารถท านายคุณภาพชีวิตในการท างานอันดับสุดท้าย ท้ังท่ีงานของกรมปูองกันถือ
เป็นงานหลักท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) เชิงสาเหตุเพื่อน ามาสร้างตัวช้ีวัดให้ครอบคลุมท้ัง
สภาพแวดล้อมและภาระงาน และปัจจัยภายนอกองค์กร เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ท าการ
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วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ก่อน ดังนั้นในขั้นตอนการตรวจสอบ
องค์ประกอบจากการศึกษาพบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 2 ด้านไม่สามารถน ามาวิเคราะห์
ร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ได้ จึงท าให้ตัดออกจากรโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กระทรวงมหาดไทย หากมีการศึกษาองค์ประกอบก่อนน ามาศึกษาความสัมพันธ์จะได้ตัว
แปรและองค์ประกอบท่ีชัดเจนมากขึ้น  
 ควรน าหลักพุทธธรรมภาวนา 4 ไปศึกษากับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเป็นองค์กร
เชิงพุทธเพื่อดูอิทธิพลทางอ้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน เพราะจากการศึกษา
ในครั้งนี้ไม่พบว่าตัวแปรภาวนา 4 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
ภาวนา 4 เป็นหลักธรรมท่ีพัฒนาตน ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างานของ Walton นั้นหลาย
ประเด็นผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคลุมได้เช่น ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ความ
ปลอดภัยในการท างาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น 
 ควรศึกษาวิจัยตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการพลเรือนท้ัง 4 
มิติคือ มิติด้านส่วนตัว มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการเงิน เพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทของการพัฒนาข้าราชการไทย เพราะการศึกษาครั้งนี้น าแนวคิดคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของ Walton ซึ่งเป็นแนวคิดทางตะวันตก นอกจากนั้นควรน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาศึกษาร่วมด้วย และควรศึกษากับหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อให้เห็น
คุณภาพชีวิตของข้าราชการไทยในภาพรวมด้วย 
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