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บทคัดย(อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ-นี้มีวัตถุประสงค- ๓ ประการคือ ๑. เพ่ือสร+างและตรวจสอบความตรงของ
โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรม
ป%องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๒. เพ่ือศึกษาปTจจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป%องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๓. 
เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
กรมป%องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  

 ระเบียบวิธีวิจัยเปVนการวิจัยแบบผสานวิธี การดําเนินการแบ�งเปVน ๒ ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี ๑ 
เปVนการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีพัฒนาข้ึน และศึกษาอิทธิพล
ทางตรง และอิทธิพลทางอ+อมระหว�างตัวแปรในโมเดล โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข+อมูลจากกลุ�ม
ตัวอย�างจํานวน ๔๗๐ คน ใช+การวิเคราะห-ข+อมูลเชิงพรรณนา โดยใช+ค�าความถ่ี ค�าร+อยละ ค�าเฉลี่ย 
(Χ ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค�าความเบ+ (Skewness) และค�าความโด�ง (Kurtosis) การ
วิเคราะห-ปTจจัยเชิงสํารวจ (EFA) การประมาณค�าความเท่ียง การวิเคราะห-ความตรงเชิงโครงสร+างโดย
ใช+การวิเคราะห-องค-ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห-สหสัมพันธ-และการวิเคราะห-โมเดลสมการ
โครงสร+างเพ่ือตรวจสอบความตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยด+วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ข้ันตอนท่ี ๒ เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพเปVนการศึกษาภาคสนามด+วยวิธีการสัมภาษณ-เชิงลึก จากผู+ให+ข+อมูล
สําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน และการสนทนากลุ�มเฉพาะ จํานวน ๑๒ คน เพื่อยืนยันโมเดลหลังจาก
การสังเคราะห-ข+อมูล  

 
 



(๒) 
 

ผลการวิจัยพบว(า  
 ๑. ความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของบุคลากรกรมป%องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ผลการตรวจสอบ
พบว�าค�า p-value มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๘๑ ค�าไค-สแควร- ( 2χ ) เท�ากับ ๙๓.๗๙ ค�าองศา
อิสระ (df) เท�ากับ ๗๖ ค�าสัดส�วนไค-สแควร- ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๒๓ ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล+อง 
(GFI) เท�ากับ ๐.๙๘ ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล+องท่ีปรับแก+แล+ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๕ ค�าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล+องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๓๑ ค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร- 
(RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๒๒ มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๕๒๗.๘๑ แสดงให+เห็นว�าค�าสถิติความ
สอดคล+องของโมเดลท่ีผู+วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล+องกลมกลืนกับข+อมูลเชิงประจักษ-  
 ๒. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป%องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ= ๓.๖๔, S.D.= ๐.๕๒๗ ) เม่ือพิจารณาเปVนราย
ด+านพบว�า อยู�ในระดับมากทุกด+าน เรียงตามลําดับค�าเฉลี่ย คือ ๑) ลักษณะงานท่ีเปVนประโยชน-ต�อ
สังคม ๒) การพัฒนาความสามารถของบุคคล ๓) ประชาธิปไตยในองค-กร ๔) ความม่ันคงและ
ความก+าวหน+าในงาน ๕) การบูรณาการทางสังคม ๖) ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว ๗) ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ๘) ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม   
 ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมและปTจจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป%องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จากผลการศึกษาพบว�า 
ค�าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได+ มีค�าความเท่ียงอยู�ระหว�าง ๐.๕๐-๐.๙๒ โดยตัวแปรท่ีมีค�าความ
เท่ียงสูงสุดคือ จิตภาวนา มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๙๒ รองลงมาคือ ศีลภาวนา มีค�าความเท่ียงเท�ากับ 
๐.๗๙ ส�วนตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงตํ่าสุดคือ ความรับผิดชอบต�อสังคม และค�าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๕๒ เท�ากัน สําหรับค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ- (R2) ของ
สมการโครงสร+างตัวแปรภายในแฝงพบว�ามีค�าเท�ากับ ๐.๗๖ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการทํางานได+ร+อยละ ๗๖ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ+อมท่ีส�งผลต�อตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบว�า ตัวแปรดังกล�าวได+รับอิทธิพล
ทางตรงจากสภาพแวดล+อมและภาระงาน โดยมีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๐.๘๕ แยกตามตัวแปรสังเกตได+
ดังนี้ การสนับสนุนจากสังคม (๘๗%) บรรยากาศองค-การ (๘๒%) ความพึงพอใจในการทํางาน 
(๘๐%) วัฒนธรรมองค-การเชิงสร+างสรรค- (๗๕%) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม (๗๕%) และ
ความรับผิดชอบต�อสังคม (๗๒%) ตามลําดับ และตัวแปรภาวนา ๔ ยังได+รับอิทธิพลทางตรงจาก
สภาพแวดล+อมและภาระงาน ด+วยเช�นกัน โดยมีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๐.๔๔ ซ่ึงเปVนค�าอิทธิพลท่ีมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และจากการสัมภาษณ-ผู+ให+ข+อมูลสําคัญแสดงให+เห็นว�าหลักพุทธธรรม
คือ หลักภาวนา ๔ สามารถบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานได+   
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Abstract 
 

 The objectives of this research were 1. to create and check validity checking 
of the model in integration of Buddhist principles for development the work life 
quality of officer in department of disaster prevention and mitigation, ministry of 
interior, 2. to study factors affecting for development the work 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 the work life quality 
of officer in department of disaster prevention and mitigation, ministry of interior.  
  This research was the mixed methods research between the qualitative 
and quantitative one, the process was divided two steps, step 1 is 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 the sampling 
group was 470 people, 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 people, to confirm after analyzing data. 
  The findings of the research were as follow:  
 1. The validity of model in integration of Buddhist principles for development the 
work life quality of officer in department of disaster prevention and mitigation, 



 

 

(๔) 
 

ministry of interior found that p-value with significantly statistics at the level of 0.081, 
Chi-Square ( 2χ ) = 93.79, Degree of freedom (df) = 76, Chi-Square/df ( 2χ /df) = 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. 

 2. The level in work 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, sustainable 
and work progress, fifth, social of integrations, sixth, balancing between work and 
daily life, and the last one, seven, safety in working, nine, compensation adequate 
and fairly.           

 3. The factors affecting for development the work 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 that is 
social responsibility, and compensation adequate and fairly = 0.52 equally. Adjusted 
R2 = 0.76 showed that the variable of model was explained the variability of work life 
quality = 76%, 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. 
  

 

 

 



 

กิตติกรรมประกาศ 
  

 ดุษฎีนิพนธ�เรื่องนี้สําเร็จเรียบร�อยตามความมุ�งหมายได� ด�วยความกรุณาและความ
ช�วยเหลืออย�างดียิ่งจาก ศาสตราจารย� พลตํารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย และรองศาสตราจารย� 
ดร.สุรพล สุยะพรหม ซ่ึงเป1นอาจารย�ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาร�วม และยังได�รับความอนุเคราะห�ให�
คําปรึกษาจาก ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีฝ8ายวิชาการท่ีได�ให�คําแนะนํา
และให�ข�อเสนอแนะต�าง ๆ ด�วยความเมตตา รวมท้ังให�ความอนุเคราะห�เก้ือกูลในการตรวจทานแก�ไข
ข�อบกพร�องต�าง ๆ และช�วยปรับปรุงให�เกิดความถูกต�อง มีความสมบูรณ�ของเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน ด�วย
ความเอาใจใส�ต้ังแต�เริ่มดําเนินการจนกระท่ังสําเร็จเรียบร�อย ซ่ึงผู�ทําการศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
เป1นอย�างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมการสอบป;องกันดุษฎีนิพนธ�ท้ัง ๕ ท�าน
ประกอบด�วย พล.อ.ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย� ประธานกรรมการ, รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ�สรรค� 
กรรมการ, รศ.ดร.สุรินทร� นิยมางกูร กรรมการ, ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย กรรมการ, และ
รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการและเลขานุการ ท่ีได�ให�คําแนะนําและเสนอปรับปรุงงานวิจัยนี้ให�
สมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย�บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร�ทุกท�าน ท่ีได�ให�ความช�วยเหลือ
ชี้แนะถึงข�อบกพร�องทุกอย�าง ท้ังตอนเรียนจนถึงเม่ือทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ได�ลุล�วงไปด�วยดี 
 ขอขอบพระคุณบุคลากรของกรมป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยทุก
ท�านท่ีให�ความร�วมมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงประจักษ� เพ่ือนํามาวิเคราะห�และสรุปผลการศึกษา
ในครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณผู�ให�ข�อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คนท่ีเมตตาให�ข�อมูลอย�างดียิ่งและเต็มใจใน
การสัมภาษณ�เชิงลึก 
 ท�ายนี้ผู�จัดทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ได�รับกําลังใจเป1นอย�างสูงจากบิดา มารดา และคุณฑัมม�พร 
นิพนธ� พิทยา ซ่ึงเป1นท่ีรักยิ่ ง รวมท้ังเ พ่ือนสนิทท่ีได�คอยให� กําลังใจจนประสบความสําเร็จ 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขออานิสงส�แห�งความเพียรพยายามในการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หากเป1น
กุศลข�าพเจ�าขอน�อมถวายเป1นพุทธบูชา แด�องค�พระสัมมาสัมพุทธเจ�า ขอน�อมเกล�าน�อมกระหม�อม
ถวายแด�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว พระองค�ผู�ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อุทิศให�กับบูรพาจารย�ของมหาวิทยาลัย และบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย�
ทุกท�านท่ีสั่งสอนข�าพเจ�าในทุกระดับชั้น และผู�มีพระคุณท้ังหลายทุกท�าน 
 

ภูรีภัทร ห�วยหงษ�ทอง 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

 

 



 
 
 

 สารบัญ  

เรื่อง หน�า 
บทคัดย�อภาษาไทย  (๑) 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ  (๓) 
กิตติกรรมประกาศ  (๕) 
สารบัญ   (๖) 
สารบัญตาราง   (๘) 
สารบัญแผนภาพ (๑๐) 
คําอธิบายสัญลักษณ'และคําย�อ (๑๒) 
  
บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ๑ 

 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๓ 

 ๑.๓ วัตถุประสงค(ของการวิจัย ๔ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท(เฉพาะท่ีใช4ในการวิจัย ๖ 

 ๑.๗ ประโยชน(ท่ีได4รับจากการวิจัย ๘ 

   
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ๙ 

 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับป�จจัยท่ีส?งผลต?อคุณภาพชีวิตในการทํางาน   ๒๓ 

 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับป�จจัยด4านสภาพแวดล4อม ๒๕ 

 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับป�จจัยด4านภาระงาน ๓๑ 

 ๒.๕ หลักภาวนา ๔ ๔๐ 

 ๒.๖ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย ๔๗ 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง ๖๗ 

 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๖ 
   
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๘๗ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๗ 

 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ๘๘ 

       ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ?มตัวอย?าง  ๘๘ 

       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย ๙๐ 

       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข4อมูล  ๙๓ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห(ข4อมูล ๙๔ 



 
 

(๗) 
 

 สารบัญ (ต�อ)  

เรื่อง หน�า 
 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  ๑๐๑ 

       ๓.๒.๑ ผู4ให4ข4อมูลสําคัญ  ๑๐๑ 

       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย ๑๐๒ 

       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข4อมูล  ๑๐๓ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห(ข4อมูล ๑๐๔ 
   
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห'ข�อมูล  ๑๐๖ 

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห(ข4อมูลเบ้ืองต4น ๑๐๖ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห(ข4อมูลตามวัตถุประสงค( ๑๒๘ 

       ๔.๒.๑ ตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส?งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปGองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๑๒๘ 

       ๔.๒.๒ ป�จจัยท่ีส?งผลต?อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรม
ปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๑๓๕ 

       ๔.๒.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส?งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๑๗๐ 

 ๔.๓ องค(ความรู4จากการวิจัย ๑๗๙ 

   
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ ๑๘๓ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๔ 

 ๕.๒ อภิปรายผล ๑๘๖ 

 ๕.๓ ข4อเสนอแนะ ๑๙๔ 

       ๕.๓.๑ ข4อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๙๔ 

       ๕.๓.๒ ข4อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช4 ๑๙๔ 

       ๕.๓.๓ ข4อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต?อไป ๑๙๕ 

  
บรรณานุกรม ๑๙๖ 
ภาคผนวก ๒๐๕ 
ประวัติผู�วิจัย ๒๙๐ 
 
    



 
 
 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน�า 
๒.๑ แสดงสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ๒๒ 
๒.๒ แสดงป$จจัยท่ีส&งผลต&อคุณภาพชีวิตในการทํางาน ๒๕ 
๒.๓ แสดงสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับป$จจัยด+านสภาพแวดล+อม ๓๐ 
๒.๔ แสดงสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับป$จจัยด+านภาระงาน ๓๘ 
๒.๕ แสดงสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับภาวนา ๔ ๔๖ 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับป$จจัยท่ีส&งผลต&อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ๗๓ 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับภาวนา ๔ ๗๙ 
๒.๘ งานวิจัยในต&างประเทศ ๘๔ 
๓.๑ แสดงการสุ&มตัวอย&างแบบแบ&งตามสัดส&วน ๘๙ 
๓.๒ แสดงค&าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๙๓ 
๔.๑ จํานวน และร+อยละของข+อมูลป$จจัยส&วนบุคคล ๑๐๖ 
๔.๒ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลป$จจัยด+านสภาพแวดล+อมในภาพรวม ๑๐๘ 
๔.๓ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลป$จจัยด+านสภาพแวดล+อม ๑๐๙ 
๔.๔ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลป$จจัยด+านภาระงานในภาพรวม ๑๑๑ 
๔.๕ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลป$จจัยด+านภาระงาน ๑๑๑ 
๔.๖ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลหลักภาวนา ๔ ในภาพรวม   ๑๑๔ 
๔.๗ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลหลักภาวนา ๔ ๑๑๔ 
๔.๘ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม   ๑๑๖ 
๔.๙ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน ๑๑๗ 
๔.๑๐ ค&าสถิติเบ้ืองต+นของตัวแปรสังเกตได+ในโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ

ส&งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป?องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวง มหาดไทย ๑๒๒ 

๔.๑๑ การวิเคราะห@องค@ประกอบเชิงสํารวจ Explore Factor Analysis (EFA) ๑๒๕ 
๔.๑๒ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ@แบบเพียร@สันของ

ตัวแปรสังเกตได+ในโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส&งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีตัวแปรหลักภาวนา ๔ เปTนตัวแปรส&งผ&าน ๑๒๗ 

๔.๑๓ แสดงค&าสถิติความสอดคล+องของโมเดลสภาพแวดล+อมและภาระงานกับข+อมูลเชิง
ประจักษ@หลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๒๙ 

๔.๑๔ แสดงค&าสถิติพ้ืนฐานขององค@ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลสภาพแวดล+อมและ
ภาระงาน ๑๒๐ 

๔.๑๕ ค&าสถิติความสอดคล+องของโมเดลหลักภาวนา ๔ กับข+อมูลเชิงประจักษ@หลังปรับ
โมเดลการวิจัย ๑๓๑ 



 
 

(๙) 
 

 สารบัญตาราง (ต�อ)  
ตารางท่ี หน�า 
๔.๑๖ แสดงค&าสถิติพ้ืนฐานขององค@ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลหลักภาวนา ๔ ๑๓๒ 
๔.๑๗ ค&าสถิติความสอดคล+องของโมเดลคุณภาพชีวิตในการทํางานกับข+อมูลเชิงประจักษ@

หลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๓๓ 
๔.๑๘ แสดงค&าสถิติพ้ืนฐานขององค@ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ๑๓๔ 
๔.๑๙ ค&าสถิติความสอดคล+องของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส&งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย หลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๓๖ 

๔.๒๐ ค&าสถิติผลการวิเคราะห@อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือส&งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป?องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยท่ีมีภาวนา ๔ เปTนตัวแปรส&งผ&าน ๑๓๘ 

     



สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน�า 
๒.๑ องค�ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ๒๐ 
๒.๒ องค�ประกอบป�จจัยด#านสภาพแวดล#อม ๒๖ 
๒.๓ องค�ประกอบของป�จจัยด#านภาระงาน ๓๒ 
๒.๔ องค�ประกอบของภาวนา ๔ ๔๕ 
๒.๕ ผังโครงสร#างกรมป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖๐ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๖ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๘๘ 
๓.๒ โมเดลสมการโครงสร#าง (Structural equation modeling: SEM) ๙๘ 
๔.๑ โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือสKงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของบุคลากรกรมป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
(ฉบับรKาง) ๑๒๒ 

๔.๒ โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือสKงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๑๒๖ 

๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลสภาพแวดล#อมและภาระ
งาน ๑๒๙ 

๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวนา ๔ ๑๓๑ 
๔.๕ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลคุณภาพชีวิตในการทํางาน ๑๓๓ 
๔.๖ โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือสKงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของบุคลากรกรมป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หลัง
ปรับโมเดล ๑๓๕ 

๔.๗ คุณภาพชีวิตในการทํางานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๑ 
๔.๘ การสนับสนุนจากคนรอบข#างจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๔ 
๔.๙ การสร#างบรรยากาศในองค�กรจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๗ 
๔.๑๐ ความพึงพอใจในการทํางานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๐ 
๔.๑๑ วัฒนธรรมองค�กรเชิงสร#างสรรค�จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๓ 
๔.๑๒ วัฒนธรรมการทํางานแบบมีสKวนรKวมจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๖ 
๔.๑๓ ความรับผิดชอบตKอสังคมจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๙ 
๔.๑๔ กายภาวนา (การพัฒนาด#านรKางกาย) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๑ 
๔.๑๕ ศีลภาวนา (การพัฒนาด#านพฤติกรรม) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๔ 
๔.๑๖ จิตภาวนา (การพัฒนาด#านจิตใจ) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๗ 
๔.๑๗ ป�ญญาภาวนา (การพัฒนาด#านองค�ความรู#) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๐ 
๔.๑๘ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือสKงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ของบุคลากรกรมป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๑๗๒ 



 
 

(๑๑) 
 

 สารบัญแผนภาพ (ต�อ) 
 

แผนภาพท่ี หน�า 
๔.๑๙ แสดงแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือสKงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

การทํางานของบุคลากรกรมป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๑๘๐ 
 



คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
 

 อักษรย�อในดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ใช�อ�างอิงจากพระไตรป�ฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการศึกษาค�นคว�าดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้ ผู�วิจัยใช�ชื่อย�อและคําเต็มโดยเรียงลําดับ
ดังนี้  
 
ม.มู.  = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย  มูลป=ณณาสก� (ภาษาไทย) 
องฺ.ปAฺจก. = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย  ป=ญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
 
 สําหรับการอ�างอิงเลขท่ีอยู�หลังชื่อย�อของคัมภีร�ใช�แบบ ๓ ตอน และ ๒ ตอน คือ เล�ม/ข�อ/
หน�า และ เล�ม/หน�า 
 ส�วนการอ�างอิงเลขท่ีอยู�หลังชื่อย�อ เช�น วิ.มหา. ๑/๒. หมายถึง วินยป�ฎก มหาวิภังค� เล�ม ๑ 
ข�อ ๒ เปGนต�น 
  



 

 

 
บทท่ี ๑ 

 

บทนํา 

 
๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐๑ ซ่ึงกําหนดให( มี
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห,งชาติ (กปภ.ช.) ท่ีมีอํานาจหน(าท่ีในการกําหนด
นโยบายและแผนในระดับชาติ โดยให(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป2นหน,วยงานกลางในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ และให(มีคณะกรรมการกําหนด
นโยบายและแผนในระดับจังหวัด (รวมถึงกรุงเทพมหานครและ อปท.อ่ืน ๆ) ให(สอดคล(องกับแผนฯ 
ระดับชาติ และมีอํานาจสั่งการตามลําดับชั้น ต้ังแต,ระดับชาติลงไปถึงท(องถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ดังกล,าวได(กําหนดให(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดของกระทรวงมหาดไทย มีหน(าท่ีสําคัญ
ดังนี้ ๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห,งชาติเสนอคณะกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห,งชาติ เพ่ือขออนุมัติต,อคณะรัฐมนตรี ๒) จัดให(มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให(มีประสิทธิภาพ ๓) จัดทําฐานข(อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย พ้ืนท่ี
ปลอดภัย และสถิติสาธารณภัย ๔) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให(การสนับสนุน และช,วยเหลือ
หน,วยงานของรัฐ องคBกรปกครองส,วนท(องถ่ิน และหน,วยงานภาคเอกชนในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ๕) ให(การสงเคราะหBแก,ผู(ประสบภัย ผู(ได(รับภยันตราย หรือผู(ได(รับความเสียหาย จากสา
ธารณภัย ๖) แนะนํา ให(คําปรึกษา และอบรมเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก,
หน,วยงานของรัฐ องคBกรปกครองส,วนท(องถ่ิน และหน,วยงานภาคเอกชน ๗) ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต,ละระดับ 
 นอกจากนั้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับท่ี ๑๒๒ เป2นแผนพัฒนา
ประเทศในระยะ ๕ ปG (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซ่ึงมุ,งเตรียมความพร(อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให(เป2นประเทศท่ีพัฒนาแล(ว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ซ่ึงยุทธศาสตรBท่ีเก่ียวข(องกับการ
จัดการสาธารณภัย ได(แก,ยุทธศาสตรBท่ี ๑การเสริมสร(างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยB เปาหมายการ
พัฒนาท่ี ๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน แนวทางการพัฒนาท่ี ๔ ลดปIจจัยเสี่ยงด(านสุขภาพและให(ทุกภาค
ส,วนคํานึงถึงผลกระทบต,อสุขภาพในเรื่องของการส,งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ,านการ
สื่อสารสาธารณะท่ีเหมาะสมตามกลุ,มเปาหมายให(มีการปรับพฤติกรรมท่ีจะลดการเกิดอุบัติเหตุท้ังต,อ
                                                           

 ๑ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติป!องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐, เล,ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๕๒ ก, ราชกิจจานุเบกษา, (๗ กันยายน ๒๕๕๐) (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพB สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๐), หน(า ๑๑-๑๒. 

 ๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพBสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ, ๒๕๕๙), หน(า ๖๕-๑๒๑. 



 
๒ 

 

ตนเองและผู(อ่ืน รวมท้ังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด(านความปลอดภัยทางถนนอย,างเป2นระบบ
ยุทธศาสตรBท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล(อมเพ่ือการพัฒนาอย,างยั่งยืน เปาหมายการพัฒนาท่ี 
๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยBสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง แนวทางการพัฒนาท่ี ๖ บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด(านภัย
พิบัติ ในเรื่องของบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข(าสู,กระบวนการวางแผน ท้ังระดับชาติ 
ระดับชุมชนท(องถ่ิน และสาขาการผลิตต,าง ๆ การเสริมสร(างขีดความสามารถในการเตรียมความ
พร(อมและการรับมือภัยพิบัติ การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน และการพัฒนา
ระบบการฟQRนฟูบูรณะหลังการเกิดภัยยุทธศาสตรBท่ี ๕ การเสริมสร(างความม่ันคงแห,งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู,ความม่ังค่ังและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาเสริมสร(างศักยภาพการ
ปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร(อมในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ ใน
เรื่องของการมีระบบเตรียมพร(อมและกลไก เผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพ ให(พร(อมในการปฏิบัติท้ังใน
ยามปกติและในสถานการณBวิกฤติ ท้ังจากภัยคุกคามด(านความม่ันคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ,ท่ี
กลไกปกติไม,สามารถรองรับได( 
 สําหรับหลักในการดําเนินงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ก็เป2นไปตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป2นกฎหมายหลักและสามารถนําไปใช(
เป2นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด(านการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยร,วมกันได(อย,างมีระบบ มี
ทิศทางเดียวกันตามท่ีกฎหมายกําหนด จากภาระหน(าท่ีท่ีกําหนดตามกฎหมายนั้นถือเป2นหน(าท่ีท่ีใหญ,
มากเนื่องจากประเทศไทยประสบปIญหาเก่ียวกับภัยธรรมชาติและภัยต,าง ๆ อยู,เป2นประจํา บางครั้ง
ต(องทํางานข(ามวัน ข(ามคืน ไม,ได(หลับได(นอนทําให(ส,งผลต,อคุณภาพชีวิตของเจ(าหน(าท่ีทุก ๆ คน และ
ในงานวิจัย๓ ท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของเจ(าหน(าท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย พบว,า 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของข(าราชการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
ส,วนใหญ,อยู,ในระดับปานกลางสถานท่ีทํางานส,วนใหญ,มีสภาพเก,าและทรุดโทรม และมีข(อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมด(วยว,าควรจัดให(มีการทํากิจกรรม ๕ส ให(บ,อยข้ึน จัดให(มีบริเวณพักผ,อนและออกกําลังกาย 
ซ,อมแซมอุปกรณBเครื่องมือท่ีใช(ในการทํางาน ตลอดจนรถดับเพลิงให(มีสภาพพร(อมใช(งานอยู,เสมอควร
เพ่ิมค,าตอบแทน เช,นเบ้ียเลี้ยง ค,าเสี่ยงภัย เงินโบนัสให(สูงข้ึนเพ่ือรองรับกับเศรษฐกิจของประเทศท่ีมี
ค,าครองชีพสูงข้ึน และควรจัดสวัสดิการให(ดีข้ึนเป2นต(น สอดคล(องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว,า
ด(วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑๔ จากการท่ีกรมส,งเสริมการปกครองส,วนท(องถ่ิน
ได(รับแจ(งจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว,า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

                                                           

 ๓ เจษฎา วิทยาสมบูรณB, “คุณภาพชีวิตในการทางานของข(าราชการ : กรณีศึกษา เจ(าหน(าท่ีดับเพลิง 
กองปฏิ บัติการดับเพลิง ๑ สํา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุง เทพมหานคร”, สารนิพนธ9 รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร9), (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม, 
๒๕๕๖), หน(า ๑-๒. 

 
๔ ทวี เสริมภักดีกุล, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด<วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ. 

๒๕๖๑, กองพัฒนาและส,งเสริมการบริหารงานท(องถ่ิน ส,วนส,งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต,
กรมส,งเสริมการปกครองส,วนท(องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๑.๓/
๐๑๓๗, (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 
๓ 

 

การบริหารราชการแผ,นดินคณะท่ี ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด(านสาธารสุขและสังคมนั้น 
กระทรวงสาธารณสุขได(นําเสนอผลการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอต,อท่ี
ประชุม และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานการประชุมโดยขอให(กรมส,งเสริม
การปกครองส,วนท(องถ่ินพิจารณาใช(งบประมาณองคBกรปกครองส,วนท(องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอให(บรรลุเปาหมายและแนวทางท่ี
กําหนด กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร,วมมือกรมส,งเสริมการปกครองส,วนท(องถ่ินแจ(งประสาน
องคBกรปกครองส,วนท(องถ่ินพิจารณาให(การสนับสนุนงบประมาณในส,วนท่ีเก่ียวข(อง ตามภารกิจท่ี
กฎหมายกําหนด เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอด(วย 
สิ่งเหล,านี้แสดงให(เห็นว,าภาครัฐก็ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป2นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข(าราชการไทย เพ่ือให(การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได(  
 จากเหตุผลท่ีกล,าวมาข(างต(นนั้นทําให(ผู(วิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับ “การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพ่ือส,งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย” เพราะท่ีผ,านมามีการศึกษาวิจัยในลักษณะของการเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตแยกตามปIจจัยต,าง ๆ เท,านั้น การศึกษาครั้งนี้จะมีความแตกต,างออกไปโดยจะนํารูปแบบ
การวิเคราะหBสมการโครงสร(างเข(ามาใช(ในการศึกษาและจะได(นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข(ามา
บูรณาการกับศาสตรBทางตะวันตกเพ่ือให(เห็นถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยจะศึกษาเก่ียวกับปIจจัยแวดล(อมในองคBการและภาระ
งานว,ามีอิทธิพลต,อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานหรือไม, และบูรณาการหลักภาวนา ๔ ซ่ึงเป2น
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาว,ามีอิทธิพลทางตรงต,อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานหรือไม, ผล
จากการศึกษาครั้งนี้จะทําให(ได(องคBความรู(ท่ีเก่ียวกับโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส,งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
และหน,วยงานต,าง ๆ สามารถนําองคBความรู(ไปประยุกตBใช(ให(เกิดประโยชนB อันเป2นพ้ืนฐานสําหรับการ
ศึกษาวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาบุคลากรตามโมเดลเพ่ือส,งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรได(ต,อไป 
 
๑.๒ คําถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส,งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ท่ีสอดคล(องกับข(อมูล
เชิงประจักษBควรเป2นอย,างไร 
 ๑.๒.๒ ปIจจัยท่ีส,งผลต,อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีอะไรบ(าง 
 ๑.๒.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส,งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยควรเป2นอย,างไร 
 
 
 



 
๔ 

 

๑.๓ วัตถุประสงค9ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือสร(างและตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส,งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย  
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปIจจัยท่ีส,งผลต,อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๓.๓ เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส,งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด(านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้มุ,งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง
กับแนวคิดเก่ียวกับปIจจัยท่ีส,งผลต,อคุณภาพชีวิตในการทํางานแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปIจจัยด(าน
สภาพแวดล(อมแนวคิดเก่ียวกับปIจจัยด(านภาระงานแนวคิดเก่ียวกับภาวนา ๔ และคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด(านตัวแปร 
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู(วิจัยออกแบบการวิจัยด(วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods 

research) ดังนั้นตัวแปรจึงจัดแบ,งออกเป2น ๒ ประเภทตามวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู(วิจัยได(สังเคราะหBแนวคิด 

และข(อค(นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปIจจัยท่ีส,งผลต,อคุณภาพชีวิตในการทํางาน เพ่ือค(นหา
องคBประกอบท่ีมีอิทธิพลต,อคุณภาพชีวิตในการทํางานพบว,าตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative 
Variable) ประกอบด(วย ตัวแปรภายนอกแฝง และตัวแปรภายในแฝง ดังนี้ 

 (๑) ตัวแปรภายนอกแฝง (Exogenous Latent Variable) กล,าวคือ ตัวแปร
เหตุท่ีมีอิทธิพลต,อตัวแปรผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประกอบด(วย ๒ ตัวแปร ได(แก,  

 (๑.๑) ปIจจัยด(านสภาพแวดล(อม ประกอบด(วยตัวแปรสังเกตได( 
(Observation Variable) ๔ ตัวแปรคือ วัฒนธรรมองคBการเชิงสร(างสรรคB วัฒนธรรมการทํางานแบบ
มีส,วนร,วม บรรยากาศองคBการ การสนับสนุนจากสังคม 

 (๑.๒) ปIจจัยด(านภาระงาน ประกอบด(วยตัวแปรสังเกตได( (Observation 
Variable) ๔ ตัวแปรคือ ความรับผิดชอบต,อสังคม ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันในอาชีพ 
จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน 

 (๒) ตัวแปรภายในแฝง (Endogenous Latent Variable) ประกอบด(วย ๒
ตัวแปรได(แก, 

 (๒.๑) หลักภาวนา ๔ ประกอบด(วยตัวแปรสังเกตได( (Observation Variable) 
๔ ตัวแปรคือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปIญญาภาวนา  

 (๒.๒) ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบด(วยตัวแปรสังเกตได( 
(Observation Variable) ๘ ตัวแปรคือ ค,าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ความปลอดภัยในการ



 
๕ 

 

ทํางาน ความม่ันคงและความก(าวหน(าในงาน การพัฒนาความสามารถของบุคคล การบูรณาการทาง
สังคม ประชาธิปไตยในองคBกร ความสมดุลระหว,างงานกับชีวิตส,วนตัว ลักษณะงานท่ีเป2นประโยชนBต,อ
สังคม 

 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Variable) ประกอบด(วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด(านประชากรและผู(ให(ข(อมูลสําคัญ 

 ๑) ประชากร (Population) ท่ีใช(ในศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยจํานวน ๔,๐๔๙ คน๕ 

 ๒) ผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู(วิจัยทําการสัมภาษณBเชิงลึก (In depth 
Interview) ผู(ให(ข(อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ประกอบด(วย 
 ผู(บริหารระดับกระทรวงมหาดไทย     จํานวน ๒ คน 
 ผู(บริหารกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน ๕ คน 
 ผู(ปฏิบัติงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๖ คน 
 นักวิชาการด(านรัฐประศาสนศาสตรB   จํานวน ๒ คน 
 นักวิชาการด(านพุทธศาสนา    จํานวน ๒ คน 
        รวม   ๑๗ คน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด(านพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้คือ หน,วยงานในสังกัดกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑๘ หน,วยงาน 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด(านเวลา ระยะเวลาท่ีศึกษา ต้ังแต,เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป2นระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี ๑ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส,งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
สอดคล(องกับข(อมูลเชิงประจักษB 
 สมมติฐานท่ี ๒ ปIจจัยด(านสภาพแวดล(อม ปIจจัยด(านภาระงาน และปIจจัยด(านหลัก
ภาวนา ๔ มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ(อม และอิทธิพลรวมต,อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 
 

                                                           

 ๕ กองการเจ(าหน(าท่ี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, ข<อมูลบุคลากร กรม
ป!องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, [ออนไลนB], แหล,งท่ีมา: http://122.155.1.141/inner.personnel-
4.183/download/menu_3967/, [๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



 
๖ 

 

๑.๖ นิยามศัพท9เฉพาะที่ใช<ในการวิจัย 
 วัฒนธรรมองค9การเชิงสร<างสรรค9 หมายถึง การระบุค,านิยมในการทํางานเป2นลาย
ลักษณBอักษร ส,งเสริมให(สมาชิกมีการปฏิสัมพันธBกันช,วยเหลือซ่ึงกันและกันในทุกด(านและทุก
หน,วยงานสนับสนุนให(สมาชิกประสบความสําเร็จในการทํางานเน(นการทํางานโดยคํานึงถึงความพึง
พอใจและความเป2นมิตรกับประชาชนเป2นหลัก 
 วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส2วนร2วม หมายถึง การเป�ดโอกาสให(ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการทํางาน มีส,วนในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน ร,วมในการปฏิบัติการกิจกรรม ร,วมในการ
รับผลประโยชนBจากการดําเนินงาน และร,วมในการประเมินผลการทํางานทุกข้ันตอน 
 บรรยากาศองค9การ หมายถึง การสั่งการอย,างรวดเร็ว และคล,องตัวทันต,อเหตุการณB 
ผู(ใต(บังคับบัญชามีความสัมพันธBท่ีดีกับผู(บังคับบัญชา อบอุ,นและประทับใจในการปฏิบัติงาน ได(รับ
คําแนะนํา และความช,วยเหลือจากเพ่ือนร,วมงาน และมีการให(รางวัลผลตอบแทน สอดคล(องกับผล
การปฏิบัติงาน 
 การสนับสนุนจากสังคม หมายถึง การท่ีผู(บังคับบัญชาและเพ่ือนร,วมงานคอยให(กําลังใจ 
ให(คําแนะนําเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงาน สนับสนุนด(านข(อมูลข,าวสาร ให(คําแนะนําและ
สนับสนุนด(านการเงิน แรงงานและวัสดุต,าง ๆ  
 ความรับผิดชอบต2อสังคม หมายถึง ปฏิบัติงานด(วยความเต็มใจ มีการควบคุมและ
ตรวจสอบการทํางานกําหนดทิศทางการดําเนินงาน ติดตามประเมินความต(องการของประชาชน 
พัฒนาและดําเนินงานในเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต(องการของประชาชน 
 ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง การทํางานอย,างมีความสุขโดยปราศจาก
ความเครียด งานได(รับการยอมรับนับถือ การพิจารณาความดีความชอบมีความเป2นธรรม สภาพการ
ทํางานดี และเหมาะสม มีเกียรติในสังคม 
 ความผูกพันในอาชีพ หมายถึง การสมัครใจ เต็มใจท่ีจะทําอาชีพนั้น มีความสุขในการ
ทํางาน เป2นงานท่ีรักปฏิบัติงานจนเป2นส,วนหนึ่งของความสําเร็จขององคBการชื่นชมและปกปองเกียรติ
ของอาชีพท่ีทํา 
 จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง มีความต(องการทํางานและจงรักภักดี
ต,อองคBการ ปรารถนาหรือต(องการท่ีจะปฏิบัติงานให(ประสบความสําเร็จ ปฏิบัติงานอย,างมีความสุข 
ไม,รู(สึกเบ่ือหน,ายและท(อถอย ไม,ปล,อยให(งานค่ังค(าง ต้ังใจ เต็มใจและทุ,มเทในการปฏิบัติงาน 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เพ่ือท่ีจะทําให(เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ได(แก, หลักภาวนา ๔ ประกอบด(วย 
กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปIญญาภาวนา  
 กายภาวนา หมายถึง ความสัมพันธBกับสิ่งแวดล(อมทายกายภาพในทางท่ีเก้ือกูลและ
ได(ผลดี เริ่มต้ังแต,การออกกําลังกายเป2นประจําเพ่ือพร(อมสําหรับการทํางานมีน้ําใจและช,วยเหลือเพ่ือน
ร,วมงาน ทํางานโดยยึดหลักความถูกต(องและเป2นธรรมต้ังใจทํางานให(สําเร็จลุล,วงตระหนักถึงความ
เดือดร(อนท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีไม,สํารวมระวังทางกาย วาจา ใจ ท่ีมีต,อตนเองและผู(อ่ืน 
 ศีลภาวนา หมายถึง มีความรับผิดชอบต,อหน(าท่ี พฤติกรรมทางสังคมท่ีพัฒนาแล(ว
ทํางานอย,างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข(อบังคับอย,างเคร,งคัด ทํางาน



 
๗ 

 

ด(วยความซ่ือสัตยB และยึดม่ันในศีลธรรม จรรยาบรรณของอาชีพ ให(ความสําคัญกับการไม,เบียดเบียน
หรือก,อความเดือดร(อนแก,ผู(อ่ืน มีการปฏิบัติตนโดยการรักษาศีลห(าอยู,เป2นประจํา 
 จิตภาวนา หมายถึง มีจิตท่ีฝ�กอบรมดีแล(วสมบูรณBด(วยคุณภาพจิต การปฏิบัติหน(าท่ีด(วย
ความต้ังใจและอดทน มีความมุงม่ันต,อการพัฒนางานเพ่ือให(บรรลุเปาหมาย มีความม่ันใจปฏิบัติ
หน(าท่ีอย,างเต็มท่ี การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเอาใจฝIกใฝ�ตรวจสอบผลงาน  
 ป�ญญาภาวนา หมายถึง การรู(จักคิดรู(จักพิจารณา รู(จักวินิจฉัยปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความระ
เอียดรอบครอบ ใช(เหตุและผลพิจารณาอย,างถ่ีถ(วน ควบคุมสติ และแก(ไขโดยใช(หลักเหตุผล แก(ปIญหา
เฉพาะหน(าได( ให(อภัยกับผู(ท่ีทําผิดพลาดและยกย,องสรรเสริญผู(ท่ีทําความดี 
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรู(สึกท้ังหลายของบุคคลเก่ียวกับทุกมิติของ
การทํางาน การทํางานท่ีมีศักด์ิศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิของความเป2นมนุษยBของบุคลากร ซ่ึงเป2นชีวิต
การทํางานท่ีไม,ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความจําเป2นพ้ืนฐาน ของมนุษยBในแต,ละยุค
สมัยสามารถผสมผสานงานและชีวิตส,วนตัวได(อย,างกลมกลืนจะเกิดความรู(สึกท่ีดีต,อการปฏิบัติงาน มี
ความรู(สึกพึงพอใจ มีความรู(สึกม่ันคง และผลงานท่ีมีคุณภาพเป2นท่ียอมรับของสังคมอันจะนําไปสู,การ
ดําเนินชีวิตอย,างมีความสุข 
 ค2าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง ค,าตอบแทนท่ีได(รับจากการปฏิบัติงานนั้น
จะต(องมีความเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ 
สําหรับค,าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรม ก็เกิดจากการเปรียบเทียบค,าตอบแทนจากการทํางานใน
ตําแหน,งหน(าท่ีและความรับผิดชอบท่ีคล(ายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานท่ีเท,าเทียม
กัน 
 ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ผู(ปฏิบัติงานไม,ควรอยู,ในสภาพแวดล(อมท่ีไม,ดี 
ท้ังต,อร,างกายและการทํางาน ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับสภาพแวดล(อมท่ีส,งเสริมสุขภาพ 
ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเก่ียวกับเสียง การรบกวนทางสายตา นอกจากนี้การท่ีพนักงานได(ทํางานอยู,ใน
สภาพแวดล(อมทางด(านกายภาพและจิตใจท่ีปลอดภัยและมีความเหมาะสม 
 ความม่ันคงและความก<าวหน<าในงาน หมายถึง การให(ความสนใจ การให(พนักงานได(
เพ่ิมความสามารถในการทํางานของเขามากกว,าท่ีจะคอยเป2นผู(นําให(เขาทําตาม จะต(องมีการ
มอบหมายงานใหม, หรืองานท่ีต(องใช(ความรู( และทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต จะต(องเป�ดโอกาสให(มี
การพัฒนาภายในองคBกร ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด(วย ตลอดจนการทํางานท่ีส,งเสริม
ความเจริญเติบโตก(าวหน(าในสายอาชีพและเสริมสร(างความรู(สึกม่ันคงในงานท่ีทําอยู, 
 การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการพัฒนาและการใช(
ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู(ท่ีมี โดยการเป�ดโอกาสให(พนักงาน
ได(พัฒนาศักยภาพตัวเองให(เหมาะสมกับงานในปIจจุบัน ซ่ึงจะทําให(พนักงานรู(สึกว,าตนมีคุณค,าและ
รู(สึกท(าทายในการทํางาน ได(ใช(ความสามารถในการทํางานเต็มท่ี รวมท้ังความรู(สึกว,ามีส,วนร,วมในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนรวมถึงงานในอนาคต และรวมถึงเป�ดโอกาสให(พนักงานได(มีความก(าวหน(าในสาย
งานอาชีพ 
 การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การท่ีผู(ปฏิบัติงานรู(สึกว,ามีคุณค,า ได(รับการยอมรับ 
และร,วมมือกัน ทํางาน จากกลุ,มเพ่ือนร,วมงาน รู(สึกว,าตนเป2นส,วนหนึ่งของกลุ,มเพ่ือนร,วมงาน มีการ
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เป�ดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี ไม,มีการแบ,งชั้นวรรณะในหน,วยงาน ปราศจากการมี
อคติและการทําลายซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้การมีส,วนร,วมในสังคม (Social Integration) ทําให(
พนักงานมีความรู(สึกว,าตนประสบความสําเร็จและมีคุณค,า และเป�ดโอกาสให(พนักงานได(สร(าง
ความสัมพันธBกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
 ประชาธิปไตยในองค9กร หมายถึง พนักงานมีสิทธิอะไรบ(าง และจะปกปองสิทธิของ
ตนเองได(อย,างไร ท้ังนี้ย,อมข้ึนอยู,กับวัฒนธรรมขององคBกรนั้น ๆ ว,ามีความเคารพในสิทธิส,วนตัวมาก
น(อยเพียงใด ยอมรับในความขัดแย(งทางความคิด รวมท้ังวางมาตรฐานการให(ผลตอบแทนท่ียุติธรรม
แก,พนักงานและมีการจัดเตรียมงานให(เกิดความเหมาะสม มีความสัมพันธBกัน  
 ความสมดุลระหว2างงานกับชีวิตส2วนตัว หมายถึง บุคคลจะต(องจัดความสมดุลให(
เกิดข้ึนในชีวิต โดยจะต(องจัดสรรบทบาทให(สมดุล ได(แก, การแบ,งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซ่ึงต(องมี
สัดส,วนท่ีเหมาะสมระหว,างการใช(เวลาว,างของตนเองและครอบครัว รวมท้ังความก(าวหน(าในอาชีพ 
 ลักษณะงานท่ีเป�นประโยชน9ต2อสังคม หมายถึง การท่ีพนักงานมีความรู(สึกว,า กิจกรรม
หรืองานท่ีทํานั้นเป2นประโยชนBต,อสังคมมีความรับผิดชอบต,อสังคม รวมท้ังองคBกรของตนได(ทํา
ประโยชนBให(สังคม เป2นการเพ่ิมคุณค,าความสําคัญของอาชีพและเกิดความรู(สึกภูมิใจในองคBกรของ
ตนเอง 
  
๑.๗ ประโยชน9ที่ได<รับจากการวิจัย 
 ๑.๗.๑ ทําให(ทราบถึงความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส,งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ท่ี
สอดคล(องกับข(อมูลเชิงประจักษB 
 ๑.๗.๒ ปIจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ(อม และอิทธิพลร,วมต,อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ท่ีพบจะเป2น
ฐานข(อมูลในการนําไปศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๗.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส,งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยจะเป2นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยอาศัยการบูรณาการระหว,างศาสตรBตะวันตกและหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  
 ๑.๗.๔ องคBความรู(ท่ีได(จากงานวิจัยในครั้งนี้ทําให(ได(โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือส,งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงหน,วยงานต,าง ๆ สามารถนําองคBความรู(ไปประยุกตBใช(ให(เกิดประโยชนB อันเป2น
พ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาบุคลากรตามโมเดลเพ่ือส,งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรต,อไป 

 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

 ในการศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย” โดยได0ทําการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข0องกับการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด0วย 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับป7จจัยด0านสภาพแวดล0อม 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับป7จจัยด0านภาระงาน 
๒.๕ หลักภาวนา ๔  
๒.๖ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย 

 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข0อง  
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
 ๒.๑.๑ ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) มีความสําคัญยิ่งในการทํางาน 
เพราะคนถือว�าเปRนทรัพยากรท่ีสําคัญ ป7จจุบันถึงแม0จะมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เครื่องมือท่ีมีคุณภาพเข0า
มาช�วยในการทํางานแต�สภาพแวดล0อมก็ต0องส�งเสริมคุณภาพชีวิตด0วยเช�นกัน สถานท่ีทํางานต0องมี
ความเหมาะสมคือ ทําให0เกิดความสุข ความม่ันคง หากเกิดความรู0สึกท่ีดีต�องานจะส�งผลดีต�อท้ังตัว
บุคคล และองคTกร คุณภาพชีวิตการทํางานส�งผลต�อองคTกรดังนั้นมีนักวิชาการหลายท�านได0ให0
ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานดังนี้ 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ปฏิกิริยาของป7จเจกบุคคลต�อการทํางานหรือผลท่ีเกิด
ข้ึนกับป7จเจกบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณTในการทํางาน นั่นคือ คุณภาพชีวิตการทํางานอาจ
หมายถึงความรู0สึกท้ังหลายของบุคคลเก่ียวกับทุกมิติของการทํางาน เช�น ความรู0สึกเก่ียวกับ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชนTในทางเศรษฐกิจ ความม่ันคง สภาพแวดล0อมการทํางาน ความสัมพันธTท่ี
เก่ียวกับองคTกรและความสัมพันธTระหว�างบุคคล และคุณค�าท่ีแฝงอยู�ภายในการทํางานในชีวิตของ
บุคคล๑ 

                                                           

 ๑ Guest, R. H., “Quality of work life: learning from Terry Town”, Harvard Business 
Review, (July-August, 1979): 76. 



 

๑๐ 
 

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ คุณภาพของความสัมพันธTระหว�างผู0ปฏิบัติงานกับ
สิ่งแวดล0อมโดยส�วนรวมในการทํางานของเขา และเน0นท่ีมิติเก่ียวกับความสัมพันธTระหว�างมนุษยT ซ่ึง
มักถูกละเลยจากป7จจัยทางเทคนิค และป7จจัยทางเศรษฐศาสตรTในการออกแบบการทํางาน๒ 
 คุณภาพชีวิตในการทํางานว�า หมายถึง ระดับท่ีพนักงานขององคTการ มีความพึงพอใจใน
การได0รับการตอบสนองต�อความต0องการท่ีสําคัญ ๆ จากสมาชิกในองคTกรนั้น ๆ๓ 
 ชีวิตการทํางานท่ีมีศักด์ิศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิของความเปRนมนุษยTของบุคลากร ซ่ึง
เปRนชีวิตการทํางานท่ีไม�ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความจําเปRนพ้ืนฐาน ของมนุษยTในแต�
ละยุค๔ 
 ชีวิต หมายถึง ความเปRนอยู� และคําว�า การทํางาน หมายถึง การทําหน0าท่ีกิจกรรมท่ีต0อง
กระทํา ดังนั้น เม่ือนําความหมายของคําท้ัง 3 คํามารวมกัน คุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ีพิจารณาจาก
ความหมายของคําท่ีนํามาประกอบกัน หมายถึง การทําหน0าท่ีเพ่ือชีวิตหรือความเปRนอยู�ท่ีดีเลิศ ซ่ึงวัด
ได0จากการเปรียบเทียบกับการกระทํากับเกณฑTมาตรฐานหรือตัวบ�งชี้ท่ีกําหนด๕ 
  คุณภาพชีวิตการทํางาน เปRนเรื่องเก่ียวกับความพึงพอใจในสภาพความเปRนอยู�ท่ีดีของ
ผู0ปฏิบัติงานและประสิทธิผลขององคTกร๖ 
  คุณภาพชีวิตการทํางานเปRนสิ่ ง ท่ีตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของ
ผู0ปฏิบัติงานทุกคนในองคTการ และยังส�งผลต�อความเจริญทางด0านอ่ืน ๆ เช�น สภาพแวดล0อมทางสังคม 
เศรษฐกิจ เปRนต0น๗ 
 สรุปได0ว�า คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) หมายถึง ความรู0สึก
ท้ังหลายของบุคคลเก่ียวกับทุกมิติของการทํางาน การทํางานท่ีมีศักด์ิศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิของ
ความเปRนมนุษยTของบุคลากร ซ่ึงเปRนชีวิตการทํางานท่ีไม�ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความ
จําเปRนพ้ืนฐาน ของมนุษยTในแต�ละยุคสมัยสามารถผสมผสานงานและชีวิตส�วนตัวได0อย�างกลมกลืนจะ
เกิดความรู0สึกท่ีดีต�อการปฏิบัติงาน มีความรู0สึกพึงพอใจ มีความรู0สึกม่ันคง และผลงานท่ีมีคุณภาพเปRน
ท่ียอมรับของสังคมอันจะนําไปสู�การดําเนินชีวิตอย�างมีความสุข  
 

                                                           

 ๒ Davis, K., Human behavior at work, (New York: McGraw – Hill, 1977), p. 134. 
 ๓ Dubrin, Andrew T., Human Relation: A Job Oriented Approach, (Verginia: Reston  

Publishing, 1981), p. 95. 
 ๔ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, “ตัวแปรด0านพฤติกรรมศาสตรTท่ีสําคัญในการพัฒนาองคTการ : ศึกษากรณีข0าราชการ     

ในสังกัดกรมส�งเสริมการเกษตร”, เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาองคEการหนFวยท่ี ๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๐), หน0า ๒๖๖. 

 
๕ Froibe, D.M. and J.R. Bain., Quality Assurance Programs and Control in Nursing, 

(Statements: The C.V. Mosby Co, 1976), p. 34. 
 

๖ Huse, E.F., and Cummings, T.G., Organizational Development and Change, (St.Paul, 
Minn: West, 1985), p. 125. 

 
๗ Hackman, Richard J., & Suttle, Lloyd J., Improving Life at Work; Behavioral 

Science Approach to Organization Change, (Santa Monica. Cali f: Goodyear Publishing, 1977), p. 
14. 



 

๑๑ 
 

 ๒.๑.๒ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 ๒.๑.๒.๑ ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของ Maslow 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข0องกับความต0องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยT ซ่ึงกําหนดโดยนักจิตวิทยาท�าน
หนึ่ง๘ เปRนทฤษฎีการจูงใจท่ีมีการกล�าวขวัญอย�างแพร�หลาย Maslow มองว�าความต0องการของมนุษยT
มีลักษณะเปRนลําดับข้ัน จากระดับตํ่าสุดไปยังระดับสูงสุด เม่ือความต0องการในระดับหนึ่งได0รับการ
ตอบสนองแล0ว มนุษยTก็จะมีความต0องการอ่ืนในระดับท่ีสูงข้ึนต�อไป 
  ๑. ความต0องการทางร�างกาย (Physiological Needs) เปRนความต0องการข้ันพ้ืนฐาน
ของมนุษยTเพ่ือความอยู�รอด เช�น อาหาร เครื่องนุ�งห�ม ท่ีอยู�อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําด่ืม การ
พักผ�อนเปRนต0น 
  ๒. ความต0องการความปลอดภัยและม่ันคง (Security or Safety Needs) เม่ือ
มนุษยTสามารถตอบสนองความต0องการทางร�างกายได0แล0ว มนุษยTก็จะเพ่ิมความต0องการในระดับท่ี
สูงข้ึนต�อไป เช�น ความต0องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยTสิน ความต0องการความม่ันคงในชีวิต
และหน0าท่ีการงาน 
  ๓. ความต0องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต0องการทางสังคม) (Affiliation 
or Acceptance Needs) เปRนความต0องการเปRนส�วนหนึ่งของสังคม ซ่ึงเปRนธรรมชาติอย�างหนึ่งของ
มนุษยT เช�น ความต0องการให0และได0รับซ่ึงความรัก ความต0องการเปRนส�วนหนึ่งของหมู�คณะความ
ต0องการได0รับการยอมรับ การต0องการได0รับความชื่นชมจากผู0อ่ืน เปRนต0น 
  ๔. ความต0องการการยกย�อง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปRน
ความต0องการการได0รับการยกย�อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช�น ความต0องการได0รับความเคารพ
นับถือ ความต0องการมีความรู0ความสามารถ เปRนต0น 
  ๕. ความต0องการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) เปRนความต0องการสูงสุด
ของแต�ละบุคคล เช�น ความต0องการท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอย�างได0สําเร็จ ความต0องการทําทุกอย�างเพ่ือ
ตอบสนองความต0องการของตนเอง เปRนต0น 
 จากทฤษฎีลําดับข้ันความต0องการของมาสโลวT (Maslow) สามารถแบ�งความต0องการ
ออกได0เปRน ๒ ระดับ คือ 
  ๑. ความต0องการในระดับตํ่า (Owner order Needs) ประกอบด0วยความต0องการ
ทางร�างกาย, ความต0องการความปลอดภัยและม่ันคง และความต0องการความผูกพันหรือการยอมรับ 
  ๒. ความต0องการในระดับสูง (Higher order Needs) ประกอบด0วย ความต0องการ
การยกย�องและความต0องการความสําเร็จในชีวิต 
 ลําดับข้ันความต0องการของมนุษยT (The need–hierarchy Conception of Human 
motivation) Maslow เรียงลําดับความต0องการของมนุษยTจากข้ันต0นไปสู�ความต0องการข้ันต�อไปไว0
เปRนลําดับดังนี้ 
  ๑. ความต0องการทางด0านร�างกาย (Physiological Needs) 
  ๒. ความต0องการความปลอดภัย (Safety Needs) 
                                                           

  ๘ Maslow, Abraham, Motivation and Personality, (New York: Harper and Row Publishers, 
1970), p. 157. 



 

๑๒ 
 

  ๓. ความต0องการความรักและความเปRนเจ0าของ (Belongingness and Love 
Needs) 
  ๔. ความต0องการได0รับความนับถือยกย�อง (Esteem Needs) 
  ๕. ความต0องการท่ีจะเข0าใจตนเองอย�างแท0จริง (Self-actualization Needs) 
 ลําดับข้ันความต0องการของมาสโลวT (Maslow) มีการเรียงลําดับข้ันความต0องการท่ีอยู�ใน
ข้ันตํ่าสุดจะต0องได0รับความพึงพอใจเสียก�อนบุคคลจึงจะสามารถผ�านพ0นไปสู�ความต0องการท่ีอยู�ในข้ัน
สูงข้ึนตามลําดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้๙ 
  ๑. ความต0องการทางร�างกาย (Physiological Needs) เปRนความต0องการข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
อํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นได0ชัดท่ีสุด จากความต0องการท้ังหมดเปRนความต0องการท่ีช�วยการ
ดํารงชีวิต ได0แก� ความต0องการอาหาร น้ําด่ืม ออกซิเจน การพักผ�อนนอนหลับ ความต0องการทางเพศ 
ความต0องการความอบอุ�น ตลอดจนความต0องการท่ีจะถูกกระตุ0นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร�างกาย
เหล�านี้จะเก่ียวข0องโดยตรงกับความอยู�รอดของร�างกายและของอินทรียT ความพึงพอใจท่ีได0รับในข้ันนี้
จะกระตุ0นให0เกิดความต0องการในข้ันท่ีสูงกว�าและถ0าบุคคลใดประสบความล0มเหลวท่ีจะสนองความ
ต0องการพ้ืนฐานนี้ก็จะไม�ได0รับการกระตุ0น ให0เกิดความต0องการในระดับท่ีสูงข้ึนอย�างไรก็ตาม ถ0าความ
ต0องการอย�างหนึ่งยังไม�ได0รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู�ภายใต0ความต0องการนั้นตลอดไป ซ่ึงทําให0
ความต0องการอ่ืน ๆ ไม�ปรากฏหรือกลายเปRนความต0องการระดับรองลงไป เช�น คนท่ีอดอยากหิวโหย
เปRนเวลานานจะไม�สามารถสร0างสรรคTสิ่งท่ีมีประโยชนTต�อโลกได0 บุคคลเช�นนี้จะหมกมุ�นอยู�กับการ
จัดหาบางสิ่งบางอย�างเพ่ือให0มีอาหารไว0รับประทาน 
 เขาอธิบายต�อไปว�าบุคคลเหล�านี้จะมีความรู0สึกเปRนสุขอย�างเต็มท่ีเม่ือมีอาหารเพียงพอ
สําหรับเขาและจะไม�ต0องการสิ่งอ่ืนใดอีก ชีวิตของเขากล�าวได0ว�าเปRนเรื่องของการรับประทานสิ่งอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้จะไม�มีความสําคัญไม�ว�าจะเปRนเสรีภาพ ความรัก ความรู0สึกต�อชุมชน การได0รับการยอมรับ 
และปรัชญาชีวิต บุคคลเช�นนี้มีชีวิตอยู�เพ่ือท่ีจะรับประทานเพียงอย�างเดียวเท�านั้น ตัวอย�างการขาด
แคลนอาหารมีผลต�อพฤติกรรมได0มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงว�า ความต0องการ
ทางด0านร�างกายเปRนเรื่องสําคัญท่ีจะเข0าใจพฤติกรรมมนุษยT และได0พบผลว�าเกิดความเสียหายอย�าง
รุนแรงของพฤติกรรมซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรือน้ําติดต�อกันเปRนเวลานาน  
  ๒. ความต0องการความปลอดภัย (Safety Needs)เม่ือความต0องการทางด0านร�างกาย
ได0รับความพึงพอใจแล0วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู�ข้ันใหม�ต�อไป ซ่ึงข้ันนี้เรียกว�าความต0องการความ
ปลอดภัยหรือความรู0สึกม่ันคง (Safety or Security)Maslow กล�าวว�าความต0องการความปลอดภัยนี้
จะสังเกตได0ง�ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็ก ๆ ต0องการความช�วยเหลือและ
ต0องพ่ึงพาอาศัยผู0อ่ืน ตัวอย�างทารกจะรู0สึกกลัวเม่ือถูกท้ิงให0อยู�ตามลําพังหรือเม่ือเขาได0ยินเสียงดัง ๆ 
หรือเห็นแสงสว�างมาก ๆ แต�ประสบการณTและการเรียนรู0จะทําให0ความรู0สึกกลัวหมดไป ดังคําพูดท่ีว�า 
“ฉันไม�กลัวเสียงฟ(าร0องและฟ(าแลบอีกต�อไปแล0ว เพราะฉันรู0ธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความ
ต0องการความปลอดภัยจะเห็นได0ชัดเจนเช�นกันเม่ือเด็กเกิดความเจ็บป�วย ตัวอย�างเด็กท่ีประสบ

                                                           

 ๙Ibid., p. 160. 



 

๑๓ 
 

อุบัติเหตุขาหักก็จะรู0สึกกลัวและอาจแสดงออกด0วยอาการฝ7นร0ายและความต0องการท่ีจะได0รับความ
ปกป(องคุ0มครองและการให0กําลังใจ 
 มีการอธิบายเพ่ิมเติมว�าพ�อแม�ท่ีเลี้ยงดูลูกอย�างไม�กวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม�
ทําให0เด็กเกิดความรู0สึกว�าได0รับความพึงพอใจจากความต0องการความปลอดภัยการให0นอนหรือให0กิน
ไม�เปRนเวลาไม�เพียง แต�ทําให0เด็กสับสนเท�านั้นแต�ยังทําให0เด็กรู0สึกไม�ม่ันคงในสิ่งแวดล0อมรอบ ๆ ตัวเขา 
สัมพันธภาพของพ�อแม�ท่ีไม�ดีต�อกัน เช�น ทะเลาะกันทําร0ายร�างกายซ่ึงกันและกันพ�อแม�แยกกันอยู� 
หย�า ตายจากไป สภาพการณTเหล�านี้จะมีอิทธิพลต�อความรู0ท่ีดีของเด็ก ทําให0เด็กรู0ว�าสิ่งแวดล0อมต�าง ๆ 
ไม�ม่ันคง ไม�สามารถคาดการณTได0และนําไปสู�ความรู0สึกไม�ปลอดภัยความต0องการความปลอดภัยจะยัง
มีอิทธิพลต�อบุคคลแม0ว�าจะผ�านพ0นวัยเด็กไปแล0ว แม0ในบุคคลท่ีทํางานในฐานะเปRนผู0คุ0มครอง เช�น 
ผู0รักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเก่ียวกับการประกันต�าง ๆ และผู0ท่ีทําหน0าท่ีให0การรักษาพยาบาลเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู0อ่ืน เช�น แพทยT พยาบาลแม0กระท่ังคนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกล�าวมานี้จะใฝ�หา
ความปลอดภัยของผู0อ่ืน เช�น แพทยT พยาบาลแม0กระท่ังคนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกล�าวมานี้จะใฝ�หา
ความปลอดภัยด0วยกันท้ังสิ้น ศาสนาและปรัชญาท่ีมนุษยTยึดถือทําให0เกิดความรู0สึกม่ันคง เพราะทําให0
บุคคลได0จัดระบบของตัวเองให0มีเหตุผลและวิถีทางท่ีทําให0บุคคลรู0สึก “ปลอดภัย” ความต0องการ
ความปลอดภัยในเรื่องอ่ืน ๆ จะเก่ียวข0องกับการเผชิญกับสิ่งต�าง ๆ เหล�านี้ สงคราม อาชญากรรม น้ํา
ท�วม แผ�นดินไหว การจลาจลความสับสนไม�เปRนระเบียบของสังคม และเหตุการณTอ่ืน ๆ ท่ีคล0ายคลึง
กับสภาพเหล�านี้๑๐ 
 นอกจากนี้เขายังได0ให0ความคิดต�อไปว�าอาการโรคประสาทในผู0ใหญ� โดยเฉพาะโรค
ประสาทชนิดย้ําคิด-ย้ําทํา (Obsessive-compulsive Neurotic) เปRนลักษณะเด�นชัดของการค0นหา
ความรู0สึกปลอดภัย ผู0ป�วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว�าเขากําลังประสบเหตุการณTท่ีร0ายกาจและ
กําลังมีอันตรายต�าง ๆ เขาจึงต0องการมีใครสักคนท่ีปกป(องคุ0มครองเขาและเปRนบุคคลท่ีมีความเข0มแข็ง
ซ่ึงเขาสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได0  
  ๓. ความต0องการความรักและความเปRนเจ0าของ (Belongingness and Love Needs) 
ความต0องการความรักและความเปRนเจ0าของเปRนความต0องการข้ันท่ี ๓ ความต0องการนี้จะเกิดข้ึนเม่ือ
ความต0องการทางด0านร�างกาย และความต0องการความปลอดภัยได0รับการตอบสนองแล0ว บุคคล
ต0องการได0รับความรักและความเปRนเจ0าของโดยการสร0างความสัมพันธTกับผู0อ่ืน เช�น ความสัมพันธT
ภายในครอบครัวหรือกับผู0อ่ืน สมาชิกภายในกลุ�มจะเปRนเป(าหมายสําคัญสําหรับบุคคล กล�าวคือบุคคล
จะรู0สึกเจ็บปวดมากเม่ือถูกทอดท้ิงไม�มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม�มีเพ่ือนโดยเฉพาะ
อย�างยิ่งเม่ือจํานวนเพ่ือน ๆ ญาติพ่ีน0อง สามีหรือภรรยาหรือลูก ๆ ได0ลดน0อยลงไปนักเรียนท่ีเข0า
โรงเรียนท่ีห�างไกลบ0านจะเกิดความต0องการเปRนเจ0าของอย�างยิ่ง และจะแสวงหาอย�างมากท่ีจะได0รับ
การยอมรับจากกลุ�มเพ่ือน 
 มีการคัดค0านกลุ�ม Freud ท่ีว�าความรักเปRนผลมาจากการทดเทิดสัญชาตญาณทางเพศ 
(Sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไม�ใช�สัญลักษณTของเรื่องเพศ (Sex) เขาอธิบายว�า ความรัก
ท่ีแท0จริงจะเก่ียวข0องกับความรู0สึกท่ีดี ความสัมพันธTของความรักระหว�างคน ๒ คน จะรวมถึง
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๑๔ 
 

ความรู0สึกนับถือซ่ึงกันและกัน การยกย�องและความไว0วางใจแก�กัน นอกจากนี้ Maslow ยังย้ําว�าความ
ต0องการความรักของคนจะเปRนความรักท่ีเปRนไปในลักษณะท้ังการรู0จักให0ความรักต�อผู0อ่ืนและรู0จักท่ีจะ
รับความรักจากผู0 อ่ืน การได0รับความรักและได0รับการยอมรับจากผู0อ่ืนเปRนสิ่งท่ีทําให0บุคคลเกิด
ความรู0สึกว�าตนเองมีคุณค�า บุคคลท่ีขาดความรักก็จะรู0สึกว�าชีวิตไร0ค�ามีความรู0สึกอ0างว0างและเคียด
แค0น กล�าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว�าบุคคลต0องการความรักและความรู0สึกเปRนเจ0าของ และ
การขาดสิ่งนี้มักจะเปRนสาเหตุให0เกิดความข0องคับใจและทําให0เกิดป7ญหาการปรับตัวไม�ได0 และความ
ยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บป�วยทางด0านจิตใจในลักษณะต�าง ๆ 
 สิ่งท่ีควรสังเกตประการหนึ่ง ก็คือมีบุคคลจํานวนมากท่ีมีความลําบากใจท่ีจะเป�ดเผย
ตัวเองเม่ือมีความสัมพันธTใกล0ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข0ามเนื่องจากกลัวว�าจะถูกปฏิเสธความรู0สึกเช�นนี้ 
Maslow กล�าวว�าสืบเนื่องมาจากประสบการณTในวัยเด็ก การได0รับความรักหรือการขาดความรักในวัย
เด็ก ย�อมมีผลกับการเติบโตเปRนผู0ใหญ�ท่ีมีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรักMaslow 
เปรียบเทียบว�าความต0องการความรักก็เปRนเช�นเดียวกับรถยนตTท่ีสร0างข้ึนมาโดยต0องการก�าซหรือ
น้ํามันนั่นเอง๑๑ 
  ๔. ความต0องการได0รับความนับถือยกย�อง (Self-esteem Needs) เม่ือความต0องการ
ได0รับความรักและการให0ความรักแก�ผู0อ่ืนเปRนไปอย�างมีเหตุผลและทําให0บุคคล เกิดความพึงพอใจแล0ว
พลังผลักดันในข้ันท่ี ๓ ก็จะลดลงและมีความต0องการในข้ันต�อไปมาแทนท่ี กล�าวคือมนุษยTต0องการท่ี
จะได0รับความนับถือยกย�องออกเปRน ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปRนความต0องการนับถือตนเอง 
(Self-respect) ส�วนลักษณะท่ี ๒ เปRนความต0องการได0รับการยกย�องนับถือจากผู0อ่ืน (Esteem from 
Others) 
  ๔.๑ ความต0องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต0องการมีอํานาจ มี
ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม�ต0องพ่ึงพาอาศัยผู0อ่ืน
และมีความเปRนอิสระ ทุกคนต0องการท่ีจะรู0สึกว�าเขามีคุณค�าและมีความสามารถท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในงานภารกิจต�าง ๆ และมีชีวิตท่ีเด�นดัง 
  ๔.๒ ความต0องการได0รับการยกย�องนับถือจากผู0อ่ืน (Esteem from Others) คือ 
ความต0องการมีเกียรติยศ การได0รับยกย�อง ได0รับการยอมรับ ได0รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียง
เปRนท่ีกล�าวขาน และเปRนท่ีชื่นชมยินดี มีความต0องการท่ีจะได0รับความยกย�องชมเชยในสิ่งท่ีเขากระทํา
ซ่ึงทําให0รู0สึกว�าตนเองมีคุณค�าว�าความสามารถของเขาได0รับการยอมรับจากผู0อ่ืนความต0องการได0รับ
ความนับถือยกย�อง ก็เปRนเช�นเดียวกับธรรมชาติของลําดับชั้นในเรื่องความต0องการด0านแรงจูงใจตาม
ทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะแสวงหาความต0องการได0รับการ
ยกย�องก็เม่ือภายหลังจาก ความต0องการความรักและความเปRนเจ0าของได0รับการตอบสนองความพึง
พอใจของเขาแล0ว และ Maslow กล�าวว�ามันเปRนสิ่งท่ีเปRนไปได0ท่ีบุคคลจะย0อนกลับจากระดับข้ันความ
ต0องการในข้ันท่ี ๔ กลับไปสู�ระดับข้ันท่ี ๓ อีกถ0าความต0องการระดับข้ันท่ี ๓ ซ่ึงบุคคลได0รับไว0แล0วนั้น
ถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด 
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๑๕ 
 

  ๕. ความต0องการท่ีจะเข0าใจตนเองอย�างแท0จริง (Self-actualization Needs) ถึง
ลําดับข้ันสุดท0าย ถ0าความต0องการลําดับข้ันก�อน ๆ ได0ทําให0เกิดความพึงพอใจอย�างมีประสิทธิภาพ
ความต0องการเข0าใจตนเองอย�างแท0จริงก็จะเกิดข้ึน Maslow อธิบายความต0องการเข0าใจตนเองอย�าง
แท0จริง ว�าเปRนความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย�างซ่ึงบุคคลสามารถจะได0รับอย�างเหมาะสมบุคคลท่ี
ประสบผลสําเร็จในข้ันสูงสุดนี้จะใช0พลังอย�างเต็มท่ีในสิ่งท่ีท0าทายความสามารถและศักยภาพของเขา
และมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับ
ความสามารถของตน กล�าวโดยสรุปการเข0าใจตนเองอย�างแท0จริงเปRนความต0องการอย�างหนึ่งของ
บุคคลท่ีจะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เช�น “นักดนตรีก็ต0องใช0ความสามารถทางด0านดนตรีศิลป�น 
ก็จะต0องวาดรูป กวีจะต0องเขียนโคลงกลอน ถ0าบุคคลเหล�านี้ได0บรรลุถึงเป(าหมายท่ีตนต้ังไว0ก็เชื่อได0ว�า
เขาเหล�านั้นเปRนคนท่ีรู0จักตนเองอย�างแท0จริง”๑๒ ความต0องการท่ีจะเข0าใจตนเองอย�างแท0จริงจะ
ดําเนินไปอย�างง�ายหรือเปRนไปโดยอัตโนมัติ โดยความเปRนจริงแล0ว Maslow เชื่อว�าคนเรามักจะกลัว
ตัวเองในสิ่งเหล�านี้ “ด0านท่ีดีท่ีสุดของเรา ความสามารถพิเศษของเรา สิ่งท่ีดีงามท่ีสุดของเรา พลัง
ความสามารถ ความคิดสร0างสรรคT”๑๓ 
 ความต0องการเข0าใจตนเองอย�างแท0จริงมิได0มีแต�เฉพาะในศิลป�นเท�านั้น คนท่ัว ๆ ไป เช�น
นักกีฬา นักเรียน หรือแม0แต�กรรมกรก็สามารถจะมีความเข0าใจตนเองอย�างแท0จริงได0ถ0าทุกคนสามารถ
ทําในสิ่งท่ีตนต0องการให0ดีท่ีสุด รูปแบบเฉพาะของการเข0าใจตนเองอย�างแท0จริงจะมีความแตกต�าง
อย�างกว0างขวางจากคนหนึ่งไปสู�อีกคนหนึ่ง กล�าวได0ว�ามันคือระดับความต0องการท่ีแสดงความแตกต�าง
ระหว�างบุคคลอย�างยิ่งใหญ�ท่ีสุด 
 ๒.๑.๒.๒ ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom Expectancy Theory) 
 นักจิตวิทยาในกลุ�มพุทธินิยม (Cognitive Psychology) ท่ีศึกษาวิจัยการทํางานของคน
ในโรงงานอุตสาหกรรม และได0สร0างทฤษฎีความคาดหวังไว0ตั้งแต�ป� ค.ศ.๑๙๖๔ แม0คําอธิบายในทฤษฎี
ของวรูม (Vroom) อาจจะยังมีความไม�สมบูรณT แต�ก็พบว�าเปRนจุดเริ่มต0นสําคัญท่ีทําให0มีการวิจัย
ต�อเนื่องมาอีกมากในเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม นักจิตวิทยาใน
กลุ�มพุทธินิยมนี้เชื่อในเรื่องของความคิดของบุคคลว�าเปRนส�วนสําคัญในการทําให0เกิดแรงจูงใจต�อ
พฤติกรรม หรือการกระทํา แม0จะมีเรื่องของผลรางวัลหรือสิ่งเร0าภายนอกตัวเข0ามาเก่ียวข0อง แต�ป7จจัย
สําคัญท่ีก�อให0เกิดแรงจูงใจคือความคิดของบุคคล นักจิตวิทยาบางคนในกลุ�มนี้ศึกษาเรื่องการวางแผน 
บางคนศึกษาเรื่องการต้ังเป(าหมาย แต�สําหรับวรูม (Vroom) จะเน0นศึกษาเรื่องความคาดหวัง๑๔ 
 คําอธิบายของวรูม (Vroom) เน0นใน ๒ เรื่องด0วยกัน คือเรื่องค�านิยมในงานว�าทํางานแล0ว
คาดหวังว�าจะได0อะไร เช�น ทํางานให0ดี เพ่ือหวังจะได0รับเงินเดือนเพ่ิม หรือบางคนหวังได0รับคํายกย�อง 
ในท่ีนี้เงินและคํายกย�องเปRนค�านิยม และอีกเรื่องท่ีเน0นคือแรงจูงใจซ่ึงกําหนดทิศทางการกระทําเพ่ือให0
ได0ตามค�านิยมของตน คือคาดหวังว�าจะได0ตามค�านิยม เปRนแรงจูงใจให0บุคคลใช0ความพยายามกระทํา

                                                           

 ๑๒ Ibid., p. 46. 
 ๑๓ Maslow A.H. Quoted in Ernest R., Hilgard, Introduction to Psychology, (3rd), (New 

York: Harcourt Brace & World, 1962), p. 58.  
 ๑๔ Vroom, H Victor, Work and Motivation, (Now York: Wiley and Sons Inc, 1964), p. 

154. 



 

๑๖ 
 

ให0สําเร็จ และความสําเร็จของงานเกิดจากความพยายามบวกกับความสามารถของตน จากคําอธิบาย
ดังกล�าวนี้ หลายคนเห็นว�าวรูมเน0น (Vroom) ท่ีสิ่งจูงใจจากภายนอก คือความคาดหวังท่ีจะได0รับรางวัล 
ได0รับการยกย�อง ได0รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน ฯลฯ แต�ถ0ามองทัศนะของกลุ�มพุทธินิยม กลุ�มนี้จะกล�าวว�า
ความคาดหวังซ่ึงเปRนความคิดของบุคคล เปRนจุดสําคัญของแรงจูงใจ 
 การศึกษาของวรูม (Vroom) นับว�าเปRนประโยชนTและเปRนจุดเริ่มต0นให0มีการศึกษาค0นคว0า
เรื่องแรงจูงใจในการทํางานอีกมาก แนวคิดในทฤษฎีของวรูม (Vroom) สรุปได0ว�า แรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคล เกิดจากความคิดของบุคคลในการต้ังความคาดหวังในสิ่งท่ีกระทํา ซ่ึงความคาดหวัง
นั้นมักเปRนไปตามค�านิยมของตนทําให0บุคคลพยายามทําให0ได0 หากสิ่งท่ีพยายามสอดคล0องกับ
ความสามารถด0วย ก็จะเปRนแรงจูงใจท่ีเข0มข0นสําหรับบุคคล นอกจากนั้น ผลการศึกษาต�อเนื่องจาก 
วรูม (Vroom) ก็ช�วยสนับสนุนแนวคิดดังกล�าวและยังได0ข0อสรุปเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบุคคลได0เข0าใจ
บทบาทการทํางานของตนเปRนอย�างดี จึงเห็นได0ว�าแนวทางในการสร0างแรงจูงใจให0บุคคลทํางาน คือ
การสร0างความคาดหวัง การให0ตระหนักในค�านิยมต�องาน การใช0ความพยายามการเสริมสร0าง
ความสามารถในงาน และการช�วยให0บุคคลเข0าใจบทบาทของตนในงานนั้น ๆ  
 
 ๒.๑.๒.๓ ทฤษฎีการจูงใจของแม็คเคลลแลนดE (McClelland) 
 ในขณะท่ีทฤษฎีลําดับข้ันของมาสโลวT (Maslow) ได0มีการทบทวนกันกับทฤษฎีการจูงใจ
ของแม็คเคลลแลนดT (McClelland)๑๕ ได0รับการสนับสนุนจากผลงานการวิจัยอย�างมาก ตามทฤษฎีของ
เขานั้นยึดถือความเชื่อว�าความต0องการของคนท่ีจะเปRนแรงจูงใจท่ีสําคัญมี ๓ ประการ คือ 
  ๑. ความต0องการประสบความสําเร็จ (Need for Achievement หรือ nAch) 
  ๒. ความต0องการความรักความผูกพัน (Need for Affiliation หรือ nAff) 
  ๓. ความต0องการอํานาจบารมี (Need for Power หรือ nPow) 
 แม็คเคลลแลนดT (McClelland) ได0ทําการวิจัยตามแนวความคิดของความต0องการท้ัง ๓ 
ประการ ดังกล�าวและได0สรุปผลการวิจัยท่ีน�าสนใจไว0ดังนี้๑๖ 
  ๑. บุคคลท่ีต0องการประสบผลสําเร็จสูง (nAch) จะแสวงหาแนวทางเพ่ือก0าวไป
ข0างหน0าจะใช0ความพยายามเพ่ือมุ�งไปสู�ความสําเร็จ และจะมีความรับผิดชอบในการแก0ป7ญหาต�าง ๆ 
จากการศึกษาของแม็คเคลแลนดT (McClelland) พบว�า ๘๕ เปอรTเซ็นตTของนักศึกษาท่ีมีความต0องการ
ประสบผลสําเร็จสูง จะเข0าสู�อาชีพท่ีต0องการผู0มีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความเสี่ยงและการ
ตัดสินใจ และมีโอกาสท่ีประสบผลสําเร็จท่ียิ่งใหญ� เช�น งานการจัดการธุรกิจ เปRนต0น๑๗ 
  ๒. บุคคลท่ีต0องการความรักความผูกพันสูง (nAff) แม็คเคลลแลนดT (McClelland) 
มองความต0องการนี้คล0ายกับความต0องการระดับท่ี ๓ ของมาสโลวT เขาได0สรุปผู0มีความต0องการ

                                                           

 ๑๕ McClelland, David C., The Achieving Society, (New York: D. Van Nostrand Company Ine, 
1961), p. 98. 

 ๑๖ Mowen, J. C. & Minor, M., Consumer Behavior, (5thed.), (New Jersey: Prentice-Hall, 
1998), pp. 167-168. 
 ๑๗ McGrath, A., Reid, A., & Boore, J., “Occupational stress in nursing”, International 
Journal of Nursing Studies, 16(4), (August-October, 1989): 343-358. 



 

๑๗ 
 

ทางด0านนี้สูงไว0ว�า พวกนี้ได0จัดลําดับความสําคัญ ความต0องการท่ีอยากจะอยู�ร�วมกับผู0อ่ืน มากกว�า
ความต0องการเพ่ือความสําเร็จ ตัวอย�างเช�น จากการศึกษาโดยการทดลองการให0มีโอกาสเลือกผู0ช�วย
ในการทํางานอย�างหนึ่งพบว�าบุคคลท่ีต0องการประสบผลสําเร็จสูง (nAch) จะเลือกผู0ช�วยท่ีมีคุณสมบัติ
แสดงถึงความสามารถเปRนสําคัญ ส�วนบุคคลท่ีต0องการความรักความผูกพันสูง (nAff) จะเลือกเพ่ือน
ของเขาเองมาเปRนผู0ช�วยร�วมงาน จะเห็นได0ชัดว�าบุคคลท่ีมีความต0องการความรัก ความผูกพันสูง จะ
ตัดสินใจโดยยึดถือความสบายใจในการทํางาน มากกว�าท่ีจะยึดถือความสําเร็จของงาน 
  ๓. บุคคลท่ีมีความต0องการอํานาจบารมีสูง (nPow) ซ่ึงหมายถึง ความปรารถนาอยากได0
อํานาจบารมีเพ่ือนําไปใช0ควบคุมกํากับผู0อ่ืน บุคคลผู0ต0องการมีอํานาจบารมีสูงตามแนวความคิดของ
แม็คเคลลแลนดT (McClelland) มีความต0องการอํานาจแยกเปRน ๒ แนวทาง คือ ในทางบวก เปRนความ
ปรารถนาอยากมีอํานาจบารมี สามารถเชิญชวนและดลบันดาลใจผู0อ่ืนให0คล0อยตามยอมรับได0 
  
 ๒.๑.๓ องคEประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
 Walton เปRนบุคคลหนึ่งท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตในแนวทางความเปRนบุคคล (Humanistic) 
กําหนดว�าคุณภาพชีวิตการทํางานต0องมีข0อบงชี้ต�าง ๆ ใน ๘ ด0าน เปRนเกณฑTตัดสินดังนี้๑๘ 
  ๑. การได0รับค�าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and 
Fair Compensation) คือค�าตอบแทน แทนท่ีได0รับจากการปฏิบัติงานนั้นจะต0องมีความเพียงพอใน
การดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สําหรับค�าตอบแทนท่ีมีความ
ยุติธรรม ก็เกิดจากการเปรียบเทียบค�าตอบแทนจากการทํางานในตําแหน�งหน0าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีคล0ายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานท่ีเท�าเทียมกัน 
  ๒. สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและส�งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy 
Working Condition) ผู0ปฏิบัติงานไม�ควรอยู�ในสภาพแวดล0อมท่ีไม�ดี ท้ังต�อร�างกายและการทํางาน 
ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับสภาพแวดล0อมท่ีส�งเสริมสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเก่ียวกับ
เสียง การรบกวนทางสายตา นอกจากนี้การท่ีพนักงานได0ทํางานอยู�ในสภาพแวดล0อมทางด0านกายภาพ
และจิตใจท่ีปลอดภัยและมีความเหมาะสม 
  ๓. ความม่ันคงและความก0าวหน0าในงาน (Growth and Security) ควรให0ความ
สนใจการให0พนักงานได0เพ่ิมความสามารถในการทํางานของเขามากกว�าท่ีจะคอยเปRนผู0นําให0เขาทํา
ตาม จะต0องมีการมอบหมายงานใหม�หรืองานท่ีต0องใช0ความรู0 และทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต 
จะต0องเป�ดโอกาสให0มีการพัฒนาภายในองคTกรในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด0วย ตลอดจน
การทํางานท่ีส�งเสริมความเจริญเติบโตก0าวหน0าในสายอาชีพและเสริมสร0างความรู0สึกม่ันคงในงานท่ีทํา
อยู� 
  ๔. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) 
คือโอกาสในการพัฒนาและการใช0ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู0
ท่ีมี โดยการเป�ดโอกาสให0พนักงานได0พัฒนาศักยภาพตัวเองให0เหมาะสมกับงานในป7จจุบัน ซ่ึงจะทําให0
พนักงานรู0สึกว�าตนมีคุณค�าและรู0สึกท0าทายในการทํางาน ได0ใช0ความสามารถในการทํางานเต็มท่ี 
                                                           

  ๑๘ Walton, Richard E., Quality of Working Life: What is it?, Sloan Management 
Review, Vol. 4(7), ((July-August, 1973): 20-23. 



 

๑๘ 
 

รวมท้ังความรู0สึกว�ามีส�วนร�วมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรวมถึงงานในอนาคต และรวมถึงเป�ดโอกาส
ให0พนักงานได0มีความก0าวหน0าในสายงานอาชีพ 
  ๕. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร�วมกัน (Social Integration) คือการท่ี
ผู0ปฏิบัติงานรู0สึกว�ามีคุณค�า ได0รับการยอมรับ และร�วมมือกันทํางานจากกลุ�มเพ่ือนร�วมงาน รู0สึกว�าตน
เปRนส�วนหนึ่งของกลุ�มเพ่ือนร�วมงาน มีการเป�ดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี ไม�มีการแบ�ง
ชั้นวรรณะในหน�วยงาน ปราศจากการมีอคติและการทําลายซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้การมีส�วนร�วมใน
สังคม (Social Integration) ทําให0พนักงานมีความรู0สึกว�าตนประสบความสําเร็จและมีคุณค�า และ
เป�ดโอกาสให0พนักงานได0สร0างความสัมพันธTกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
  ๖. ประชาธิปไตยในองคTกร (Constitutionalism) คือพนักงานมีสิทธิอะไรบ0าง และ
จะปกป(องสิทธิของตนเองได0อย�างไร ท้ังนี้ย�อมข้ึนอยู�กับวัฒนธรรมขององคTกรนั้น ๆ ว�ามีความเคารพ
ในสิทธิส�วนตัวมากน0อยเพียงใด ยอมรับในความขัดแย0งทางความคิด รวมท้ังวางมาตรฐานการให0
ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแก�พนักงานและมีการจัดเตรียมงานให0เกิดความเหมาะสม มีความสัมพันธTกัน 
นอกจากนี้ควรส�งเสริมให0เกิดการเคารพสิทธิส�วนบุคคล และให0ความเปRนธรรมในการพิจารณา
ผลตอบแทนและความเสมอภาคในการดูแลพนักงาน 
  ๗. ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว (Total Life Space) คือบุคคลจะต0องจัด
ความสมดุลให0เกิดข้ึนในชีวิต โดยจะต0องจัดสรรบทบาทให0สมดุล ได0แก� การแบ�งเวลา อาชีพ การ
เดินทาง ซ่ึงต0องมีสัดส�วนท่ีเหมาะสมระหว�างการใช0เวลาว�างของตนเองและครอบครัว รวมท้ัง
ความก0าวหน0าในอาชีพ 
  ๘. ลักษณะงานท่ีเปRนประโยชนTต�อสังคม (Social Relevance) คือการท่ีพนักงานมี
ความรู0สึกว�า กิจกรรม หรืองานท่ีทํานั้นเปRนประโยชนTต�อสังคมมีความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ัง
องคTกรของตนได0ทําประโยชนTให0สังคม เปRนการเพ่ิมคุณค�าความสําคัญของอาชีพและเกิดความรู0สึก
ภูมิใจในองคTกรของตนเอง ตัวอย�างเช�น ความรู0สึกของพนักงานท่ีรับรู0ว�าหน�วยงานของตนมีความ
รับผิดชอบต�อสังคมในด0านการผลิต การกําจัดของเสีย วิธีการด0านการตลาด การฝ�กปฏิบัติงาน และ
การมีส�วนร�วมในการรณรงคTด0านการเมืองและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้นสรุปว�าถ0าองคTกรใดก็ตามอยากสร0างความจงรักภักดีให0เกิดข้ึนในใจของพนักงานทุก
คนแล0ว คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจะช�วยเพ่ิมความผูกพันท่ีพนักงานมีต�อองคTกรได0เปRนอย�างดี ถ0าเรา
ลองสํารวจตรวจสอบให0ครบท้ัง ๘ ด0าน และพยายามทําแต�ละด0านให0ดียิ่งข้ึน ย�อมได0ชื่อว�าเปRนองคTกร
สร0างสุขให0แก�คนทํางานได0ไม�ยาก 
 ได0เสนอองคTประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว0 ๕ ประการ คือ๑๙ 
  ๑. เป(าหมายท่ีเปRนแนวปฏิบัติ (Traditional goals) เปRนเป(าหมายท่ีควรปรับปรุงให0
ดีข้ึนด0วยวิธีการใหม� เช�น เรื่องท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล0อมการทํางาน เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 
การส�งเสริมสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนผลตอบแทนท่ีเพียงพอและมีความยุติธรรม 

                                                           

 ๑๙ Delamotte, Y., & Takezawa, Lchi-shin, Quality of Work Life in International Perspective, 
(NP: International Labour Office, 1984), p. 11. 



 

๑๙ 
 

  ๒. การปฏิบัติอย�างเปRนธรรมในการทํางาน (Fair treatment at work) หมายถึง 
ความต0องการของบุคลากรท่ีต0องการให0องคTการปฏิบัติต�อบุคลากรอย�างเปRนธรรม โดยเสมอภาคกัน 
ไม�ว�าจะเปRนแรงงานเพศหญิง หรือเพศชาย 
  ๓. อํานาจในการตัดสินใจ (Influence of decisions) การส�งเสริมให0พนักงานมีส�วน
ร�วมในการตัดสินใจ สร0างความสามัคคี และลดความแตกแยก 
  ๔. ความท0าทายของงาน (Challenge of work content) งานท่ีทําต0องมีความท0า
ทายให0คนงานเกิดความรู0สึกต0องการทํางานให0ประสบความสําเร็จให0ได0 เม่ือทําสําเร็จจะได0รับ
ผลตอบแทนจากความก0าวหน0าในตําแหน�งหน0าท่ี 
  ๕. ชีวิตการทํางาน (Work life) หมายถึง การทํางานท่ีเปRนการพัฒนาชีวิตการ
ทํางานของบุคคลตลอดช�วงอายุงาน โดยมีความสัมพันธTกับชีวิตครอบครัวและสังคม กล�าวคือ ชีวิต
การทํางานครอบครัว และสังคมจะต0องมีความสมดุลกัน 
 การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในการทํางานจะส�งผลให0การทํางานของแรงงานมีความสุขความ
พอใจท่ีจะทํางาน จึงทํางานได0เต็มประสิทธิภาพ บรรยากาศในองคTกรเกิดความรักความเข0าใจ ความ
สามัคคีและมีเป(าหมายเดียวกันคือเพ่ือมุ�งไปสู�การเพ่ิมผลผลิต ซ่ึงจะเปRนผลดีต�อองคTกรในท่ีสุด และได0
ให0ความหมาย คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) ว�าการทํางานได0ดีถูกต0อง
ปลอดภัยและมีความพอใจในงาน ซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานจะเกิดข้ึนได0 นอกจากจะต0องมีการ
พัฒนาทักษะการทํางานแล0ว ควรมีการเน0นพัฒนาจิตลักษณะท่ีเอ้ือให0เกิดการทํางานอย�างแข็งขันและ
ช�วยป(องกันมิให0เกิดป7ญหาในการทํางานจิตลักษณะเหล�านี้ได0แก�๒๐ 
  ๑. ทัศนคติค�านิยมท่ีมีต�อการทํางานและสถานการณTแวดล0อมท่ัวไป 
  ๒. แรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์ รวมถึงความมีมานะพากเพียรไปสู�ความสําเร็จ 
  ๓. ความเชื่ออํานาจในตนหรือเชื่อในความสามารถและการกระทําของตนเอง 
  ๔. การมุ�งอนาคตควบคุมตน คือมองเห็นความก0าวหน0าในอาชีพและรู0กาลเทศะอด
ได0รอได0ปฏิบัติตนได0เหมาะสม 
  ๕. มีจริยธรรม ซ่ือตรง ซ่ือสัตยTเห็นประโยชนTของส�วนรวมมากกว�าส�วนตัว 
 นอกจากนี้องคTประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานก็ประกอบด0วยดังนี้๒๑ 
  ๑. ความม่ันคง 
  ๒. ความเสมอภาคในเรื่องค�าจ0างและรางวัล 
  ๓. ความยุติธรรมในสถานท่ีทํางาน หากผู0บริหารได0รู0ถึงความต0องการ 
  ๔. ปลอดจากระบบราชการและเข0มงวดในการควบคุมงาน 
  ๕. งานมีความหมายและน�าสนใจ 
  ๖. กิจกรรมและงานหลากหลาย 
  ๗. งานมีลักษณะท0าทาย 
                                                           

 ๒๐ ขวัญกมล สาระบุตร, “คุณภาพชีวิตในการทํางาน : ป7จจัยสําคัญต�อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ”,วารสารนักบริหาร, ป�ท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม, ๒๕๔๓): ๓๗-๔๑. 

 ๒๑ ชาญชัย อาจินสมาจาร, พฤติกรรมในองคEการ, (กรุงเทพมหานคร: สถานท่ีพิมพTศูนยTส�งเสริม
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๕), หน0า ๓๘-๓๙. 
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  ๘. ควบคุมตัวเอง งาน และสถานท่ีทํางาน 
  ๙. มีขอบเขตการตัดสินใจของตัวเอง 
  ๑๐. โอกาสการเรียนรู0และความเจริญก0าวหน0า 
  ๑๑. ผลสะท0อนกลับ ความรู0เก่ียวกับผลลัพธT 
  ๑๒. อํานาจหน0าท่ีในงาน 
  ๑๓. ได0รับการยอมรับจากการทํางาน 
  ๑๔. ได0รับการสนับสนุนทางสังคม 
  ๑๕. มีอนาคต 
  ๑๖. สามารถสัมพันธTงานกับสิ่งแวดล0อมจากภายนอก 
  ๑๗. มีโอกาสเลือก  

ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความชอบ ความสนใจและความคาดหวังจะเห็นได0ว�าองคTประกอบหรือ
ป7จจัยบ�งชี้คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความหลากหลายแตกต�างกันไปตามสภาพเง่ือนไขต�าง ๆ และ
ตามข0อสมมุติเบ้ืองต0นเก่ียวกับค�านิยมท่ีนักวิชาการใช0ในการศึกษาจะเห็นว�ามีความหมายกว0างขวาง
และยังมีความเปRนนามธรรมสูงมากในทางการพัฒนาการท่ีจะนํามาใช0 และยังจะต0องมีการศึกษากัน
ต�อไป ในการศึกษาครั้งนี้ได0นําแนวคิดของ Walton (1973) มาใช0เปRนตัวแปรท่ีวัดคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ๘ ด0านดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑ องคTประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 
๒.๑.๔ ความหมายองคEประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง ค�าตอบแทนท่ีได0รับจากการปฏิบัติงานนั้น
จะต0องมีความเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ 
สําหรับค�าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรม ก็เกิดจากการเปรียบเทียบค�าตอบแทนจากการทํางานใน

คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 

ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

ความปลอดภัยในการทํางาน 

ความม่ันคงและความก0าวหน0าในงาน 

การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

การบูรณาการทางสังคม 

ประชาธิปไตยในองคTกร 

ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว 

ลักษณะงานท่ีเปRนประโยชนTต�อสังคม 
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ตําแหน�งหน0าท่ีและความรับผิดชอบท่ีคล0ายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานท่ีเท�าเทียม
กัน  
 ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ผู0ปฏิบัติงานไม�ควรอยู�ในสภาพแวดล0อมท่ีไม�ดี ท้ัง
ต�อร�างกายและการทํางาน ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับสภาพ แวดล0อมท่ีส�งเสริมสุขภาพ 
ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเก่ียวกับเสียง การรบกวนทางสายตา นอกจากนี้การท่ีพนักงานได0ทํางานอยู�ใน
สภาพแวดล0อมทางด0านกายภาพและจิตใจท่ีปลอดภัยและมีความเหมาะสม 
 ความม่ันคงและความก0าวหน0าในงาน หมายถึง การให0ความสนใจ การให0พนักงานได0เพ่ิม
ความสามารถในการทํางานของเขามากกว�าท่ีจะคอยเปRนผู0นําให0เขาทําตาม จะต0องมีการมอบหมาย
งานใหม� หรืองานท่ีต0องใช0ความรู0 และทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต จะต0องเป�ดโอกาสให0มีการพัฒนา
ภายในองคTกร ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด0วย ตลอดจนการทํางานท่ีส�งเสริมความ
เจริญเติบโตก0าวหน0าในสายอาชีพและเสริมสร0างความรู0สึกม่ันคงในงานท่ีทําอยู� 
 การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการพัฒนาและการใช0
ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู0ท่ีมี โดยการเป�ดโอกาสให0พนักงาน
ได0พัฒนาศักยภาพตัวเองให0เหมาะสมกับงานในป7จจุบัน ซ่ึงจะทําให0พนักงานรู0สึกว�าตนมีคุณค�าและ
รู0สึกท0าทายในการทํางาน ได0ใช0ความสามารถในการทํางานเต็มท่ี รวมท้ังความรู0สึกว�ามีส�วนร�วมในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนรวมถึงงานในอนาคต และรวมถึงเป�ดโอกาสให0พนักงานได0มีความก0าวหน0าในสาย
งานอาชีพ 
 การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การท่ีผู0ปฏิบัติงานรู0สึกว�ามีคุณค�า ได0รับการยอมรับ 
และร�วมมือกัน ทํางาน จากกลุ�มเพ่ือนร�วมงาน รู0สึกว�าตนเปRนส�วนหนึ่งของกลุ�มเพ่ือนร�วมงาน มีการ
เป�ดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี ไม�มีการแบ�งชั้นวรรณะในหน�วยงาน ปราศจากการมี
อคติและการทําลายซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้การมีส�วนร�วมในสังคม (Social Integration) ทําให0
พนักงานมีความรู0สึกว�าตนประสบความสําเร็จและมีคุณค�า และเป�ดโอกาสให0พนักงานได0สร0าง
ความสัมพันธTกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
 ประชาธิปไตยในองคTกร หมายถึง พนักงานมีสิทธิอะไรบ0าง และจะปกป(องสิทธิของ
ตนเองได0อย�างไร ท้ังนี้ย�อมข้ึนอยู�กับวัฒนธรรมขององคTกรนั้น ๆ ว�ามีความเคารพในสิทธิส�วนตัวมาก
น0อยเพียงใด ยอมรับในความขัดแย0งทางความคิด รวมท้ังวางมาตรฐานการให0ผลตอบแทนท่ียุติธรรม
แก�พนักงานและมีการจัดเตรียมงานให0เกิดความเหมาะสม มีความสัมพันธTกัน 
 ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว หมายถึง บุคคลจะต0องจัดความสมดุลให0เกิดข้ึน
ในชีวิต โดยจะต0องจัดสรรบทบาทให0สมดุล ได0แก� การแบ�งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซ่ึงต0องมีสัดส�วนท่ี
เหมาะสมระหว�างการใช0เวลาว�างของตนเองและครอบครัว รวมท้ังความ ก0าวหน0าในอาชีพ 
 ลักษณะงานท่ีเปRนประโยชนTต�อสังคม หมายถึง การท่ีพนักงานมีความรู0สึกว�า กิจกรรม
หรืองานท่ีทํานั้นเปRนประโยชนTต�อสังคมมีความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ังองคTกรของตนได0ทํา
ประโยชนTให0สังคม เปRนการเพ่ิมคุณค�าความสําคัญของอาชีพและเกิดความรู0สึกภูมิใจในองคTกรของ
ตนเอง 
 
 



 

๒๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
ช่ือนักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Guest, R. H., (1979) : 76. คุณภาพชีวิตการทํางานคือ ปฏิกิริยาของป7จเจกบุคคลต�อการ
ทํางานหรือผลท่ีเกิดข้ึนกับป7จเจกบุคคล อันเนื่องมาจาก
ประสบการณTในการทํางาน นั่นคือ คุณภาพชีวิตการทํางานอาจ
หมายถึงความรู0สึกท้ังหลายของบุคคลเก่ียวกับทุกมิติของการ
ทํางาน 

Davis, K., (1977), p. 134. คุณภาพชีวิตในการทํางานคือ คุณภาพของความสัมพันธTระหว�าง
ผู0ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล0อมโดยส�วนรวมในการทํางานของเขา 
และเน0นท่ีมิติเก่ียวกับความสัมพันธTระหว�างมนุษยT ซ่ึงมักถูก
ละเลยจากป7จจัยทางเทคนิค และป7จจัยทางเศรษฐศาสตรTในการ
ออกแบบการทํางาน 

Dubrin, Andrew T., (1981), 
p. 95. 

คุณภาพชีวิตในการทํางานคือ ระดับท่ีพนักงานขององคTการ มี
ความพึงพอใจในการได0รับการตอบสนองต�อความต0องการท่ี
สําคัญ ๆ จากสมาชิกในองคTกรนั้น ๆ 

Maslow, Abraham, (1970), 
p. 157. 

มนุษยTก็จะมีความต0องการ ๕ ข้ันดังนี้ ๑. ความต0องการทาง
ร�างกาย ๒. ความต0องการความปลอดภัยและม่ันคง ๓. ความ
ต0องการความผูกพันหรือการยอมรับ ๔. ความต0องการการยก
ย�อง ๕. ความต0องการความสําเร็จในชีวิต  

Vroom, H Victor, (1964), p. 
154. 

ความต0องการของคนท่ีจะเปRนแรงจูงใจท่ีสําคัญมี ๓ ประการ คือ 
๑. ความต0องการประสบความสําเร็จ ๒. ความต0องการความรัก
ความผูกพัน ๓. ความต0องการอํานาจบารมี  

Walton, Richard E., (1973) : 
20-23. 

คุณภาพชีวิตการทํางานต0องมีข0อบงชี้ต�าง ๆ ใน ๘ ด0าน เปRน
เกณฑTตัดสินดังนี้ ๑. การได0รับค�าตอบแทนในการทํางานท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ๒. สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและส�งเสริมสุขภาพ ๓. ความม่ันคงและความก0าวหน0า
ในงาน ๔. การพัฒนาความสามารถของบุคคล ๕. การบูรณา
การทางสังคมหรือการทํางานร�วมกัน ๖. ประชาธิปไตยใน
องคTกร ๗. ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว ๘. ลักษณะ
งานท่ีเปRนประโยชนTต�อสังคม 

Delamotte, Y., & Takezawa, 
Lchi-shin, (1984), p. 11. 

เสนอองคTประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว0 ๕ ประการ 
คือ ๑. เป(าหมายท่ีเปRนแนวปฏิบัติ ๒. การปฏิบัติอย�างเปRนธรรม
ในการทํางาน ๓. อํานาจในการตัดสินใจ ๔. ความท0าทายของ
งาน ๕. ชีวิตการทํางาน 

 
 



 

๒๓ 
 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับปhจจัยที่สFงผลตFอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 ๒.๒.๑ ปhจจัยท่ีสFงตFอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นพบว�า  
 ในงานวิจัยท่ีศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมกับคุณภาพชีวิตในการทํางานพบว�า
ความสัมพันธTของการดําเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบต�อสังคม ประเด็นการปฏิบัติด0านแรงงานของ
องคTการ (Corporate Social Responsibility) กับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร (Quality of 
Work Life) มีความสัมพันธTกันและเปRนไปในทิศทางเดียวกัน โดยองคTประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของ
กิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมขององคTการธุรกิจประเด็นการปฏิบัติด0านแรงงานนั้นคือประเด็นการ
สานเสวนาทางสังคม และองคTประกอบท่ีสําคัญรองลงมาคือการพัฒนาและฝ�กอบรมทรัพยากร
มนุษยT๒๒ 

ในงานวิจัยท่ีศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพบว�าจากค�าอิทธิพลท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูตามเกณฑTการตรวจสอบความ
เปRนไปได0ในบริบทอํานาจหน0าท่ีของสถานศึกษา มี ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี ๑ อิทธิพลทางตรง ได0แก� 
ป7จจัยเก่ียวกับลักษณะเฉพาะตัวของครูและรูปแบบท่ี ๒ อิทธิพลทางอ0อมและอิทธิพลรวม ได0แก� 
ป7จจัยด0านสภาพแวดล0อม ป7จจัยเก่ียวกับลักษณะการบริหารจัดการในองคTการ และป7จจัยด0านภาระ
งานสายสนับสนุนการสอน ซ่ึงการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของครู 
ประกอบด0วย จุดมุ�งหมาย จํานวน ๗ ข0อ กิจกรรม จํานวน ๙ กิจกรรม และตัวชี้วัด จํานวน ๗ 
ตัวชี้วัด๒๓ 
 ในงานของวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยท่ีมีความสัมพันธTต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
ด0านสาธารณสุขโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว�า รายได0 (B=5.958, p<0.001) 
และความพึงพอใจในการทํางาน (B=0.602, p<0.001) มีความสัมพันธTเชิงบวกต�อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรสาธารณสุขอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ๒๔  
 ในงานวิจัยท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธTเชิงสาเหตุความผูกพันต�อองคTการของ
พนักงานฝ�ายช�าง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว�า ป7จจัยท้ังหมดสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความผูกพันต�อองคTการได0ร0อยละ ๖๔ โดยป7จจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสูด ได0แก� 

                                                           

๒๒ เพ็ญนี ภูมิธรานนทT, “ความสัมพันธTระหว�างความรับผิดชอบต�อสังคมและคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรขององคTการธุรกิจในประเทศไทย”, วารสารสุทธิปริทัศนE, ป�ท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๗๖ (พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๔): 
๑๘๗-๒๐๔. 

๒๓ ชาญณรงคT อินอิว, “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, 
วารสารศึกษาศาสตรEมหาวิทยาลัยนเรศวร, ป�ท่ี ๑๕ ฉบับพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๕๖): ๑๑๓-๑๒๓. 

๒๔ สมเกียรติยศ วรเดช และปุญญพัฒนT ไชยเมลT, “ป7จจัยท่ีมีความสัมพันธTต�อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรด0านสาธารณสุขโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง”, วารสารวิชาการสาธารณสุข, ป�ท่ี ๒๔ ฉบับ
ท่ี ๒(มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๒๖๒-๒๗๒. 



 

๒๔ 
 

วัฒนธรรมองคTการเชิงสร0างสรรคT รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตการทํางานและความพึงพอใจในงาน 
ตามลําดับ๒๕ 
 ในงานวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหาร
พยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ผลการวิจัยพบว�า ความสัมพันธTระหว�างบรรยากาศองคTการ 
ภาวะผู0นําท่ีรับผิดชอบต�อสังคม ความผูกพันในอาชีพ และคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหาร
พยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีความสัมพันธTเชิงบวกในระดับสูงอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ โดยมีค�าสหสัมพันธTระหว�างแนวคิดด0านความผูกพันในอาชีพกับด0านคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานสูงสุด (Ø= ๐.๘๐) และ ๓) ผลการตรวจสอบความสอดคล0องเชิงสาเหตุนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของภาวะผู0นําท่ีรับผิดชอบต�อสังคม ความผูกพันในอาชีพ และ
คุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได0ร0อยละ ๖๙.๓๐๒๖ 
 ในงานวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ผลการวิจัยพบว�าป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา ใน
พ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน เรียงตามลําดับความสําคัญของข0อค0นพบ ดังนี้ ป7จจัยจิตวิญญาณ
ความเปRนครู ป7จจัยการสนับสนุนจากสังคม ป7จจัยพฤติกรรมการเปRนสมาชิกท่ีดีขององคTการ ป7จจัย
แรงจูงใจในการทํางาน ป7จจัยภาวะผู0นําของผู0บริหาร ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบนได0
ร0อยละ ๗๐๒๗  

ในงานวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชผลการวิจัยพบว�า อายุ ลักษณะงาน 
วัฒนธรรมการทํางานแบบเน0นการมีส�วนร�วม ตําแหน�งงาน (ผู0บริหารการพยาบาล) วัฒนธรรมการ
ทํางานแบบเน0นการปรับตัว แบบเน0นพันธกิจ แบบเน0นโครงสร0างและกฎระเบียบ และการสนับสนุน
จากครอบครัว มีความสัมพันธTทางบวกกับสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ๒๘ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตในการทํางานได0ดัง
ตาราง ๒.๑ นี้ 
                                                           

๒๕ วิภานันทT ภวพัทธT และสุวรรณา นาควิบูลยTวงศT,“การพัฒนารูปแบบความสัมพันธTเชิงสาเหตุความ
ผูกพันต�อองคTการของพนักงานฝ�ายช�าง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)”, ว. เกษตรศาสตรE (สังคม), ป�ท่ี ๓๖ 
ฉบับท่ี ๓ (สิงหาคม-ตุลาคม, ๒๕๕๘): ๔๙๘–๕๐๙.  

๒๖ สุคัลธมาลา ง0าวทอง (เรืออากาศโทหญิง), “ป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
นายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”, การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี 
คร้ังท่ี ๒, (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรT, ๒๕๕๘), หน0า (๓).  

๒๗ ป�ยะพร วงษTอุดม,“ท่ีศึกษาป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วารสาร          
วไลยอลงกรณEปริทัศนE, ป�ท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๖๑-๗๙. 

๒๘ ฐานิดา ทิพวาที, “ป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”, วารสารพยาบาลทหารบก, ป�ท่ี ๑๘ ฉบับพิเศษ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๐): ๑๙๒-๒๐๖. 



 

๒๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
 
 
 
 
ปhจจัยท่ีสFงผลตFอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
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ปhจจัยด�านสภาพแวดล�อม ประกอบด0วย
วัฒนธรรมองคTการเชิงสร0างสรรคT, บรรยากาศ
องคTการ, การสนับสนุนจากสังคม, วัฒนธรรม
การทํางานแบบมีส�วนร�วม 

   � � � � ๔ 

ปhจจัยด�านภาระงาน ประกอบด0วย  
ความรับผิดชอบต�อสังคม, ความพึงพอใจใน
การทํางาน, ความผูกพันในอาชีพ, จิต
วิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน 

�  � � � �  ๕ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบด0วยป7จจัยหลัก ๒

ป7จจัยคือ ๑) ป7จจัยด0านสภาพแวดล0อม ๒) ป7จจัยด0านภาระงาน 
 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปhจจัยด�านสภาพแวดล�อม 
 ๒.๓.๑ ความหมายของปhจจัยด�านสภาพแวดล�อม 
 มีนักวิชาการได0ให0ความหมายของป7จจัยสภาพแวดล0อมไว0หลายท�านดังนี้ 
 สภาพแวดล0อมภายในองคTการเปRนบรรยากาศขององคTการ ซ่ึงหมายถึง กลุ�มคุณลักษณะ
ของสภาพแวดล0อมของงานบุคคล ผู0ปฏิบัติงานอยู�รับรู0ท้ังโดยตรงและทางอ0อม เช�น ทัศนคติ ค�านิยม 
ปทัสถาน และความรู0สึกของคนทํางานในองคTการท่ีเกิดข้ึนบ�อย ๆ๒๙ 
 สภาพแวดล0อมของงาน หมายถึง สิ่งแวดล0อมท่ีมีผลกระทบโดยตรงต�อการบริหารงาน 
สิ่งแวดล0อมของงานท่ีสําคัญมีอยู� ๔ ประการ คือ ลูกค0า คู�แข�งขัน ผู0ผลิต และหน�วยงานควบคุม๓๐ 

                                                           

 ๒๙ อรุณ รักธรรม, “ทฤษฎีองคTการ”, ประมวลชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖), หน0า ๒๔๓. 

๓๐ อุทัย เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตรE ลักษณะวิชาและมิติตFาง ๆ , พิมพTครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพTเสมาธรรม, ๒๕๔๓), หน0า ๘๔. 



 

๒๖ 
 

  สภาพแวดล0อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย�างท่ีอยู�นอกองคTการ อันได0แก� ป7จจัยทางเศรษฐกิจ 
สภาพการเมือง ลักษณะของสังคมโครงสร0างของกฎหมาย นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม๓๑ 
 สภาพแวดล0อมขององคTการ หมายถึง ป7จจัยต�าง ๆ ท่ีอยู�ล0อมรอบองคTการและสามารถ
ส�งผลกระทบ ต�อการทํางานและการเข0าถึงทรัพยากรท่ีหายาก ได0แก� วัตถุดิบ คนงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ ข0อมูลข�าวสารท่ีใช0ในการปรับปรุงเทคโนโลยี การสนับสนุนจากลูกค0าและผู0มีส�วนร�วม 
สถาบันการเงิน และคู�แข�ง เปRนต0น๓๒ 
 สภาพแวดล0อมภายใน คือป7จจัยต�าง ๆ ท่ีอยู�ในองคTการและสามารถควบคุมได0 คือ 
ระบบงาน ผู0มีส�วนได0เสียในองคTการ สิ่งอํานวยความสะดวก และวัฒนธรรมองคTการ๓๓ 
  สภาพแวดล0อม (environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย�างท่ีอยู�ภายนอกองคTการ คือ เปRน
ภาพรวมท้ังหมด ส�วนองคTการถือว�า เปRนส�วนประกอบย�อยท่ีอยู�ภายใต0สภาพแวดล0อมภายนอกนั้น 
และองคTการจะอยู�โดดเด่ียวไม�ได0 ต0องมีปฏิสัมพันธTกับสภาพแวดล0อมภายนอกด0วย๓๔ 
 สรุป ป7จจัยด0านสภาพแวดล0อม หมายถึง สิ่งท่ีอยู�ล0อมรอบบุคคลผู0ปฏิบัติงานในขณะท่ี
ทํางาน ท้ังท่ีมีชีวิต ไม�มีชีวิต มองเห็นได0หรือไม�สามารถมองเห็นได0สภาพป7จจัยต�าง ๆ ท่ีส�งผลให0เกิด
ภาวะกดดันและมีผลต�อการทํางาน ประกอบด0วย วัฒนธรรมองคTการเชิงสร0างสรรคT,วัฒนธรรมการ
ทํางานแบบมีส�วนร�วม, บรรยากาศองคTการ, การสนับสนุนจากสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ องคTประกอบป7จจัยด0านสภาพแวดล0อม 

  
 
 
 
                                                           

๓๑ พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองคEการสาธารณะ, พิมพTครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพTแห�ง
จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน0า ๑๑๕. 

๓๒ ทิพวรรณ หล�อสุวรรณรัตนT, ทฤษฎีองคEการสมัยใหมF, พิมพTครั้งท่ี ๕ (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพTแซทโฟรT พริ้นติ้ง, ๒๕๔๗), หน0า ๑๒๓. 

๓๓ สาคร สุขศรีวงศT, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพTครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพT จี พี ไซเบอรTพรินทT, ๒๕๕๐), หน0า ๖๙. 

๓๔ Robbins, S. P., Organization theory : Structure, design and applications, 
(3rded.), (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990), p. 206. 

ปhจจัยด�าน
สภาพแวดล�อม 

บรรยากาศองคTการ 

วัฒนธรรมองคTการเชิงสร0างสรรคT 

วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม 

การสนับสนุนจากสังคม 



 

๒๗ 
 

 ๒.๓.๒ ความหมายขององคEประกอบปhจจัยด�านสภาพแวดล�อม 
 ๑) วัฒนธรรมองคEการเชิงสร�างสรรคE  

มีนักวิชาการได0อธิบายไว0ว�า วัฒนธรรมองคTการลักษณะสร0างสรรคT เปRนองคTกรท่ีมี
ลักษณะของการให0ความสําคัญกับค�านิยมในการทํางาน โดยมุ�งส�งเสริมให0สมาชิกในองคTกรมี
ปฏิสัมพันธTและสนับสนุนช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทํางานมีลักษณะท่ีส�งผลให0สมาชิกภายในองคTกร
ประสบความสําเร็จในการทํางาน และมุ�งท่ีความพึงพอใจของบุคคลเก่ียวกับความต0องการความสําเร็จ
ในการทํางาน และมุ�งท่ีความพึงพอใจของบุคคลเก่ียวกับความต0องการความสําเร็จ และความต0องการ
ไมตรีสัมพันธT ซ่ึงลักษณะพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองคTกรเชิงสร0างสรรคT แบ�งเปRน ๔ มิติ คือ๓๕ 
  ๑.๑) มิติมุ�งความสําเร็จ (Achievement) คือ องคTกรท่ีมีค�านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกในการทํางานของสมาชิกภายในองคTกรท่ีมีภาพรวมของลักษณะการทํางานท่ีดี มีการ
ต้ังเป(าหมายร�วมกัน พฤติกรรมการทํางานของทุกคนเปRนแบบมีเหตุมีผล มีหลักการและการวางแผนท่ี
มีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร0นและมีความสุขในการทํางาน รู0สึกว�างานมีความหมายและมีความ
ท0าทาย ลักษณะเด�น คือ สมาชิกในองคTกรมีความกระตือรือร0น และรู0สึกว�างานท0าทายความสามารถ
อยู�ตลอดเวลา 
  ๑.๒) มิติมุ�งสัจการแห�งตน/มุ�งความสําเร็จสูงสุดในชีวิตตน (Self - actualizing) คือ 
องคTกรท่ีมีค�านิยม และพฤติกรรมการแสดงออกของการทํางานในทางสร0างสรรคT โดยเน0นความ
ต0องการของสมาชิกในองคTกรตามความคาดหวัง เป(าหมายการทํางานอยู�ท่ีคุณภาพงานมากกว�า
ปริมาณงาน โดยท่ีเป(าหมายของตนสอดคล0องกับเป(าหมายขององคTกร รวมท้ังความสําเร็จของงานมา
พร0อม ๆ กับความก0าวหน0าของสมาชิกในองคTกร ทุกคนมีความเต็มใจในการทํางาน และภูมิใจในงาน
ของตน สมาชิกทุกคนได0รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองจากงานท่ีทําอยู� รวมท้ังมีความอิสระใน
การพัฒนางานของตน ลักษณะเด�น คือ สมาชิกในองคTกรมีความยึดม่ันผูกพันกับงานและมีบุคลิกภาพ
ท่ีมีความพร0อมในการทํางานสูง 
  ๑.๓) มิติมุ�งบุคคล (Humanistic - encouraging) คือ องคTกรท่ีมีค�านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกของการทํางานท่ีมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วมและมุ�งบุคคลเปRนศูนยTกลาง 
ให0ความสําคัญกับสมาชิกในองคTกร โดยถือว�าสมาชิก คือ ทรัพยากรท่ีมีค�าท่ีสุดขององคTกร การทํางาน
มีลักษณะติดต�อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความสุขและภูมิใจในการทํางาน ได0รับการสนับสนุน
ความก0าวหน0าในการทํางานอย�างสมํ่าเสมอ ลักษณะเด�น คือ ทรัพยากรบุคคลเปRนสิ่งสําคัญท่ีสุดของ
องคTกร 
  ๑.๔) มิติมุ�งไมตรีสัมพันธT (Affiliative) คือ องคTกรท่ีมีลักษณะท่ีมุ�งให0ความสําคัญกับ
สัมพันธภาพระหว�างบุคคล สมาชิกทุกคนในองคTกรมีความเปRนกันเอง เป�ดเผย จริงใจ และไวต�อ
ความรู0สึกของเพ่ือนร�วมงานและเพ่ือนร�วมทีม ได0รับการยอมรับและเข0าใจความรู0สึกซ่ึงกันและกัน 
ลักษณะเด�น คือ ความเปRนเพ่ือนและความจริงใจต�อกัน 
 สรุป วัฒนธรรมองคTการเชิงสร0างสรรคT ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงการระบุค�านิยมในการ
ทํางานเปRนลายลักษณTอักษร ส�งเสริมให0สมาชิกมีการปฏิสัมพันธTกันช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในทุกด0าน
                                                           

๓๕ Cooke, R. and J. Lafferty, Organizational Culture Inventory, (Plymouth: Human 
Synergistic, 1989), p. 69. 



 

๒๘ 
 

และทุกหน�วยงานสนับสนุนให0สมาชิกประสบความสําเร็จในการทํางานเน0นการทํางานโดยคํานึงถึง
ความพึงพอใจและความเปRนมิตรกับประชาชนเปRนหลัก 
 ๒) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีสFวนรFวม 
 คําว�า “วัฒนธรรม” มักจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมองคTกร กระบวนการทํางานในองคTกร 
หรือ ความเปRนผู0นําในองคTกร จะเห็นได0ว�าวัฒนธรรมมิได0หมายรวมถึงทุก ๆ อย�างท่ีเกิดข้ึนในองคTกร 
การศึกษาวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วมในครั้งนี้พัฒนามาจากแนวคิดการมีส�วนร�วมของ Cohen 
& Uphoff ท่ีได0กล�าวถึง การมีส�วนร�วมโดยท่ัวไปในข้ันตอนการตัดสินใจ และไม�ได0หมายความว�าจะเปRน
การตัดสินใจได0เพียงอย�างเดียว แต�ยังใช0ตัดสินใจควบคู�ไปกับข้ันตอนการปฏิบัติการด0วยการตัดสินใจ
ยังเก่ียวข0องกับเรื่องผลประโยชนT และการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด0วย จะเห็นว�าการ
ตัดสินใจนั้นเก่ียวข0องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ แต�ก็เก่ียวข0องกับผลประโยชนTและการประเมินผล
ด0วย โดยท่ีผลประโยชนTนั้นเปRนผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจแล0วท้ังสิ้น นอกจากนี้ก็ยังมีผลสะท0อน
กลับจากการประเมินผล และการปฏิบัติการกลับไปสู�การตัดสินใจอีกด0วย โดยมีแนวความคิดว�าการมี
ส�วนร�วมมี ๔ ข้ันตอน คือการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ การมีส�วน
ร�วมในการรับผลประโยชนT และการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ทุกข้ันตอนมีความสัมพันธT โดย
มุ�งเน0นการมีส�วนร�วมท่ีข้ันตอนการตัดสินใจเปRนประการสําคัญ๓๖ 
 สรุป วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงการเป�ดโอกาสให0
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการทํางาน มีส�วนในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน ร�วมในการปฏิบัติการ
กิจกรรม ร�วมในการรับผลประโยชนTจากการดําเนินงาน และร�วมในการประเมินผลการทํางานทุก
ข้ันตอน 
 ๓) บรรยากาศองคEการ  
 มีนักวิชาการได0ให0ความหมายเก่ียวกับบรรยากาศองคTการไว0ดังนี้ 
 บรรยากาศองคTการความหมายว�า ลักษณะต�าง ๆ ท่ีทําให0องคTการหนึ่งแตกต�างจากอีก
องคTการหนึ่ง และมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของคนในองคTการนั้นรวมท้ังกระบวนการต�าง ๆ ในองคTการ
นั้นด0วย๓๗ 
 บรรยากาศองคTการ คือ กลุ�มลักษณะต�าง ๆ ภายในองคTการท่ีสมาชิกรับรู0 โดยลักษณะ
ดังกล�าวประกอบด0วยบรรยากาศถึงสภาพขององคTการ เปRนเครื่องชี้ให0เห็นความแตกต�างระหว�าง
องคTการหนึ่งกับอีกองคTการหนึ่ง เปRนลักษณะท่ีคงทนมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของคนในองคTการ๓๘ 
 บรรยากาศองคTการหมายถึง การรับรู0ความรู0สึกหรือความเข0าใจของผู0ปฏิบัติงานท่ีมีต�อ
ลักษณะขององคTการในแง�ต�าง ๆ ท่ีแวดล0อมอยู�รอบ ๆ ตัวของผู0ปฏิบัติงาน ซ่ึงเปRนลักษณะท่ีแตกต�าง
กันออกไปในแต�ละองคTการและมีอิทธิพลต�อ พฤติกรรมและทัศนคติของผู0ปฏิบัติงานในองคTการ๓๙ 

                                                           

๓๖ Cohen, J. M. & Uphoff, N. T, Rural Development Participation Concept and Measures 
for Project Design Implementation and Evaluation, (New York: Cornell University, 1981), p. 58. 

๓๗ Litwin, G.H. & Stringer, R.A. Jr., “Motivation and organizational climate”, Division 
of Research, (Boston, Harvard Business School, 1968), p. 21. 

๓๘ Gilmer, Von Haller B, Industrial and Organization Psychology, (New York: McGraw–
Hill, 1971), p. 28. 



 

๒๙ 
 

 บรรยากาศองคTการเปRนองคTประกอบสําคัญของการศึกษาเก่ียวกับองคTการ มีส�วนในการ
กําหนดพฤติกรรมของมนุษยTสามารถวิเคราะหTพฤติกรรมของมนุษยTรวมถึงพฤติกรรมในการทํางาน๔๐ 
 บรรยากาศองคTการเปRนเครื่องมือท่ีช�วยกําหนดรูปแบบ ความหวังของสมาชิกของ
องคTการ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต�อทัศนคติและความพอใจของพนักงานต�อองคTการ รูปแบบขององคTการ
เปRนเครื่องมือท่ีช�วยให0ผู0บริหารสามารถจัดวางรูปแบบของบรรยากาศขององคTการต�อพนักงานได0
เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะต0องมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศขององคTการด0วยโดยสรุป
จะเห็นได0ว�าบรรยากาศองคTการเปRนองคTประกอบท่ีสําคัญต�อองคTการ เปRนเครื่องมือท่ีทําให0สามารถ
เข0าใจรูปแบบของแต�ละองคTการได0 โดยบรรยากาศองคTการมีความสําคัญต�อพฤติกรรมในการทํางาน
การท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพขององคTการ จําเปRนจะต0องทราบถึงการรับรู0ของพนักงานท่ีมีต�อบรรยากาศ
องคTการและหากต0องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคTการจะต0องมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ
องคTการด0วย๔๑ 
 ความพอใจของพนักงานจะข้ึนอยู�กับการรับรู0บรรยากาศของพนักงานต�อองคTการ หาก
ต0องการเสริมสร0างประสิทธิภาพขององคTการ ผู0บริหารควรเสริมสร0างบรรยากาศท่ีทําให0พนักงานเกิด
ความพอใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและทําให0องคTการสามารถบรรลุเป(าหมายตามท่ีต0องการได0๔๒ 
 สรุป บรรยากาศองคTการ ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง การสั่งการอย�างรวดเร็ว และ
คล�องตัวทันต�อเหตุการณT ลูกน0องมีความ สัมพันธTท่ีดีกับหัวหน0างาน อบอุ�นและประทับใจในการ
ปฏิบัติงาน ได0รับคําแนะนํา และความช�วยเหลือจากเพ่ือนร�วมงาน และมีการให0รางวัลผลตอบแทน 
สอดคล0องกับผลการปฏิบัติงาน 

๔) การสนับสนุนจากสังคม 
มีนักวิชาการให0ความหมายของการสนับสนุนจากสังคมดังนี้ 
แรงสนับสนุนทางสังคมหมายถึง สิ่งท่ีบุคคลได0รับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ�มบุคคล อาจ

เปRนทางข�าวสาร เงิน กําลังงาน หรือทางอารมณT ซ่ึงอาจเปRนแรงผลักดันให0ผู0รับไปสู�เป(าหมายท่ีผู0ให0
ต0องการ๔๓ 

แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธTระหว�างคนไม�เฉพาะแต�ความช�วยเหลือ
ทางด0านวัตถุ ความม่ันคง ทางอารมณTเท�านั้น แต�ยังรวมไปถึงการท่ีบุคคลรู0สึกว�าตนเองได0รับการ
ยอมรับเปRนส�วนหนึ่งของผู0อ่ืนด0วย๔๔ 
                                                                                                                                                                      

๓๙ Brown, W. B. ,&Moberg, D. J., Organization Theory and Management : Approach, (New 
York: John Wiley and Sons, 1980), p. 667. 

๔๐ Steers, R.M. and Porter, L.W., Motivation & Work Behavior, (New York: McGraw-
Hill Book, 1983), p. 365. 

๔๑ Brown, W. B., &Moberg, D. J., Organization Theory and Management : Approach, p. 420. 
๔๒ Hellriegel, D.,Slocum, J. W., & Jackson, S. E., Management : A competency-

based approach, (10thed.), (Mason, OH: Thomson/South-Western, 2005), p. 440. 
๔๓ Caplan RD.et al., Adtering to Medical Regimens : Pilot Experimental in patient 

Education and Social Support, (Ann  arbour: University of Macihigan, 1976), p. 92. 
๔๔ Pilisuk, M.,“Dilivery of Social Support: The Social Innovation”, American Journal 

Orthopsychiatry, No 52 (January 1982): 20. 
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การสนับสนุนทางสังคมเปRนตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมท่ีมีผลต�อการดํารงชีวิตของบุคคล 
และมีบทบาทต�อพฤติกรรมของบุคคลไปจนชั่วชีวิต ท้ังนี้เพราะการดํารงชีวิตในสังคมมีลักษณะเปRน
เครือข�ายท่ีต0องพ่ึงพาอาศัยกัน การสนับสนุนทางสังคมจึงเปRนปฏิสัมพันธTระหว�างบุคคลท่ีแสดงถึง
ความผูกพันรักใคร� การดูแล การยอมรับนับถือ มีการช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในด0านอารมณT สิ่งของ 
และข0อมูลข�าวสาร ซ่ึงการสนับสนุนเหล�านี้จะช�วยให0บุคคลเผชิญกับความเครียดหรือภาวะวิกฤต๔๕ 
 แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึงความสัมพันธTระหว�างคน ไม�เฉพาะแต�ความช�วยเหลือ
ทางด0านวัตถุและความม่ันคงทางอารมณTเท�านั้นแต�ยังรวมถึงการท่ีบุคคลรู0สึกว�าตนเองได0รับการ
ยอมรับว�าเปRนส�วนหนึ่งของผู0อ่ืนด0วยประเภทของการสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมเปRน
โครงสร0างหลายมิติ ได0แก� ๑) การสนับสนุนด0านอารมณT (Emotional Support) รวมถึงการใกล0ชิด
สนิทสนม ได0แก�พฤติกรรมซ่ึงแสดงออกด0วยการรับฟ7งอย�างสนใจ แสดงความยกย�อง แสดงให0เห็นถึง
ความเข0าใจรวมถึงการกระทํากิจกรรมร�วมกัน ๒) การสนับสนุนด0านการประเมิน (Appraisal 
Support) ได0แก� การได0รับข0อมูลย0อนกลับการได0รับคํารับรองซ่ึงจะทําให0ผู0รับเกิดความพอใจ นําไป
ประเมินตนเอง และเปรียบเทียบตัวเองกับผู0อ่ืนในสังคมเดียวกัน ๓) การสนับสนุนด0านข0อมูลข�าวสาร 
(Information Support) เปRนการได0รับคําแนะนําคําเตือน คําปรึกษา ท่ีสามารถนําไปแก0ไขป7ญหาท่ี
กําลังเผชิญอยู�ได0 ๔) การสนับสนุนด0านการเงิน แรงงานและสิ่งของ (Instrumental Support) ซ่ึงเปRน
พฤติกรรมการช�วยเหลือโดยตรงต�อความจําเปRนพ้ืนฐาน๔๖ 

สรุป การสนับสนุนทางสังคม ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การท่ีหัวหน0างานและเพ่ือน
ร�วมงานคอยให0การให0กําลังใจ ให0คําแนะนําเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงาน สนับสนุนด0าน
ข0อมูลข�าวสาร ให0คําแนะนําและสนับสนุนด0านการเงิน แรงงานและวัสดุต�าง ๆ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับป7จจัยด0านสภาพแวดล0อม 

ช่ือนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Cooke, R. and J. Lafferty, (1989), p. 
69. 

ลักษณะพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองคTกรเชิงสร0างสรรคT 
แบ�งเปRน ๔ มิติ คือ ๑) มิติมุ�งความสําเร็จ ๒) มิติมุ�ง
สัจการแห�งตน/มุ�งความสําเร็จสูงสุดในชีวิตตน  
๓) มิติมุ�งบุคคล ๔) มิติมุ�งไมตรีสัมพันธT 

Cohen, J. M. & Uphoff, N. T, (1981), p. 
58. 

แนวความคิดว�าการมีส�วนร�วมมี ๔ ข้ันตอน คือการ
มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ การมีส�วนร�วมในการ
ปฏิบัติการ การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชนT 
และการมีส�วนร�วมในการประเมินผล  

 
                                                           

๔๕ ทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ิ, “รูปแบบการเตรียมความพร0อมเพ่ือเกษียณอายุราชการ : กรณีศึกษา
ข0าราชการครู สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี”, รายงานการวิจัย, (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, 
๒๕๕๕), หน0า จ. 

๔๖ Brown, J. C., and Kanter, R. M., Empowerment: Key to effectiveness, (Hospital Forum 25, 
1982), pp. 6-13. 



 

๓๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต�อ) 
ช่ือนักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Litwin, G.H. & Stringer, R.A. Jr., (1968), 
p. 21. 

บรรยากาศองคTการคือ ลักษณะต�าง ๆ ท่ีทําให0
องคTการหนึ่งแตกต�างจากอีกองคTการหนึ่ง 

Gilmer, Von Haller B, (1971), p. 28. บรรยากาศองคTการคือ กลุ�มลักษณะต�าง ๆ ภายใน
องคTการท่ีสมาชิกรับรู0 

Brown, W. B. ,&Moberg, D. J., (1980), 
p. 667. 

บรรยากาศองคTการคือ การรับรู0ความรู0สึกหรือความ
เข0าใจของผู0ปฏิบัติงานท่ีมีต�อลักษณะขององคTการใน
แง�ต�าง ๆ ท่ีแวดล0อมอยู�รอบ ๆ ตัวของผู0ปฏิบัติงาน 

Steers, R.M. and Porter, L.W., (1983), 
p. 365. 

บรรยากาศองคTการเปRนองคTประกอบสําคัญของ
การศึกษาเก่ียวกับองคTการ มีส�วนในการกําหนด
พฤติกรรมของมนุษยT 

Hellriegel, D.,Slocum, J. W., & 
Jackson, S. E., (2005), p. 440. 

ความพอใจของพนักงานจะข้ึนอยู� กับการรับรู0
บรรยากาศของพนักงานต�อองคTการ หากต0องการ
เสริมสร0างประสิทธิภาพขององคTการ ผู0บริหารควร
เสริมสร0างบรรยากาศท่ีทําให0พนักงานเกิดความ
พอใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

Caplan RD.et al., (1976), p. 92. แรงสนับสนุนทางสังคมคือ สิ่งท่ีบุคคลได0รับโดยตรง
จากบุคคลหรือกลุ�มบุคคล อาจเปRนทางข�าวสาร เงิน 
กําลังงาน หรือทางอารมณT 

Pilisuk, M, (1982) : 20. แรงสนับสนุนทางสังคม คือความสัมพันธTระหว�าง
คนไม�เฉพาะแต�ความช�วยเหลือทางด0านวัตถุ ความ
ม่ันคง ทางอารมณTเท�านั้น  

ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์, (๒๕๕๕), หน0า จ. การสนับสนุนทางสังคมเปRนตัวแปรทางจิตวิทยา
สังคมท่ีมีผลต�อการดํารงชีวิตของบุคคล และมี
บทบาทต�อพฤติกรรมของบุคคลไปจนชั่วชีวิต 

Brown, J. C., and Kanter, R. M., (1982), 
pp. 6-13. 

การสนับสนุนทางสังคมเปRนโครงสร0างหลายมิติ 
ได0แก�  ๑) การสนับสนุนด0านอารมณT  ๒) การ
สนับสนุนด0านการประเมิน ๓) การสนับสนุนด0าน
ข0อมูลข�าวสาร ๔) การสนับสนุนด0านการเ งิน 
แรงงานและสิ่งของ  

 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับปhจจัยด�านภาระงาน  
 ๒.๔.๑ องคEประกอบของปhจจัยด�านภาระงาน 
 ภาระงานคือสิ่งท่ีผู0ปฏิบัติงานต0องยึดถือปฏิบัติ เปRนจิตสํานึกและความรับผิดชอบใน
หน0าท่ี โดยเอาใจใส�มุ�งม่ันให0งานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงคT ร�วมรับผิดชอบในภารกิจและ



 

๓๒ 
 

เป(าหมายของหน�วยงานและองคTกรดังนั้นป7จจัยด0านภาระงานในครั้งนี้ประกอบด0วย ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม, ความพึงพอใจในการทํางาน, ความผูกพันในอาชีพ, จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๓ องคTประกอบของป7จจัยด0านภาระงาน 

 
 ๒.๔.๒ ความหมายขององคEประกอบปhจจัยด�านภาระงาน  
 ๑) ความรับผิดชอบตFอสังคมมีนักวิชาการได0อธิบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมไว0
ดังนี้ 
 ความรับผิดชอบต�อสังคมเปRนความพยายามขององคTการเพ่ือให0บรรลุความคาดหวังของผู0
มีส�วนได0ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากการบริจาคเพ่ือการกุศล (Philanthropy) และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายบ0านเมือง (Legal Compliance)๔๗ 
 ความรับผิดชอบต�อสังคมเปRนความรับผิดชอบด0านเศรษฐกิจ ด0านกฎหมาย ด0าน
จรรยาบรรณ และการกุศลในรูปแบบต�าง ๆ กล�าวคือ เปRนการดําเนินกิจกรรมท่ีจะนํามาซ่ึงผลกําไร
โดยถูกต0องตามกฎหมาย ตามหลักจรรยาบรรณและการช�วยเหลือสังคม๔๘ 
 ความรับผิดชอบต�อสังคมหมายถึง พันธะผูกพันในการพัฒนาชุมชนให0ดีข้ึนด0วยการใช0
วิจารณญาณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการบริจาคทรัพยากรขององคTการเท�าท่ีจะทําได0๔๙ 
 ความรับผิดชอบต�อสังคมเปRนกิจกรรมหนึ่งท่ีองคTการพยายามทําเพ่ือต�อรองความสัมพันธT
กับผู0มีส�วนได0ส�วนเสียและสาธารณชน ความรับผิดชอบต�อสังคมจึงอาจครอบคลุมถึงกระบวนการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และการติดตามประเมินความต0องการของกลุ�มผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย   
ต�าง ๆ อีกท้ังยังเปRนการพัฒนาและการลงมือดําเนินงานขององคTการท้ังในลักษณะการกระทําและใน

                                                           

 ๔๗ Ewing, A. P., Corporate Responsibility, In Reputation Management, (2nded), Doorley & 
H. F. Garcia, eds, (New York: Routledge, 2011), p. 338. 
 ๔๘ Carroll, A. B, “The Pyramid of CSR: Toward the Moral Management of Organization 
Stakeholder”, Business Horizon, (July and August 1991): 43.      
 ๔๙ Kotler, P. and  Lee, N., Corporate Social Responsibility Doing the Most Good 
for your Company and your Cause, (Hoboken, NJ: Wiley, 2005), p. 3. 

ปhจจัยด�าน

ภาระงาน 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการ
ทํางาน

ความรับผิดชอบต�อสังคม 

ความผูกพันในอาชีพ 



 

๓๓ 
 

เชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต0องการของผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย โดยความรับผิดชอบต�อสังคมจะ
มุ�งเน0นวิธีการรับมือกับประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล0อมขององคTการ๕๐ 
 ความรับผิดชอบต�อสังคมจากความหมายท่ีใช0ในการอ0างอิงเพ่ือการวิจัยจํานวน ๓๗ 
ความหมาย โดยสรุปว�าจุดร�วมท่ีสําคัญของ ความรับผิดชอบต�อสังคมมักจะประกอบไปด0วย ๕ มิติ 
ได0แก� กลุ�มผู0มีส�วนได0ส�วนเสียขององคTการ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล0อม และความสมัครใจในการ
ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมขององคTการ๕๑ 
 สรุป ความรับผิดชอบต�อสังคมในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง ปฏิบัติงานด0วยความเต็มใจ มี
การควบคุมและตรวจสอบการทํางานกําหนดทิศทางการดําเนินงาน ติดตามประเมินความต0องการของ
ประชาชน พัฒนาและดําเนินงานในเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต0องการของประชาชน 

๒) ความพึงพอใจในการทํางาน 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น เก่ียวข0องกับความรู0สึก ความคิดเห็นและอารมณT ท่ี

พึงพอใจ สบายใจต�องานอันมีผลมาจากได0รับการตอบสนองความต0องการ มีนักวิชาการได0ให0
ความหมายของความพึงพอใจไว0หลากหลาย ดังนี้ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึงความรู0สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต�อองคTประกอบ
และสิ่งจูงใจในด0านต�าง ๆ ของงานและผู0ปฏิบัติงานนั้นได0รับการตอบสนองความต0องการ๕๒ 

ถ0าบุคคลใดบุคคลหนึ่งได0เห็นช�องทางหรือโอกาสท่ีตนจะสามารถตอบสนองแรงจูงใจท่ีตน
มีอยู�แล0ว ก็จะทําให0ความพึงพอใจของตนดีข้ึน หรืออยู�ในระดับสูง หาก ฝ�ายบริหารจัดให0คนงานได0มี
โอกาสตอบสนองแรงจูงใจของตนแล0ว ความพึงพอใจของคนงานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปด0วย๕๓ 

ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด ท้ังนี้เพราะธรรมชาติของ
มนุษยTมีความต0องการ ถ0าความต0องการนั้นได0รับการตอบสนองท้ังหมดหรือบางส�วน ความเครียดก็จะ
น0อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทางกลับกันถ0าความต0องการนั้นไม�ได0รับการตอบสนอง
ความเครียดและความไม�พอใจก็จะเกิดข้ึน๕๔ 

ความพึงพอใจการปฏิบัติงานไว0ว�า ฝ�ายจัดการและฝ�ายบริหารแม0จะไม�สามารถ
เปลี่ยนแปลงป7จจัยท่ีเก่ียวกับบุคคล เช�น อายุ การศึกษา บุคลิกภาพ แต�ก็สามารถจัดและสรรหา 

                                                           

 ๕๐ Ihlen, Bartlett, J. and May, S., eds., The Handbook of Communication and 
Corporate Social Responsibility, (India: Wiley, 2011), p. 8. 
  ๕๑ Dahlsrud, A.,“How Corporate Social Responsibility is Defined : An Analysis of 37 
Definitions”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 15 (2006) : 
5.     
 ๕๒ กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีการบริหารองคEการ, พิมพTครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: ชนะการพิมพT
,๒๕๒๙), หน0า ๓๒๑. 
  ๕๓ ธงชัย สันติวงษT, การบริหารเชิงกลยุทธE, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙), หน0า ๓๕๙. 
 ๕๔ Morse, N.C., Satisfaction in the White Collor Job. Ann Arbor, (University of Michigan 
Press, 1955), p. 27. 



 

๓๔ 
 

รวมท้ังบรรจุบุคลากรให0เหมาะสมกับงานท่ีทํา ซ่ึงควรพิจารณาถึงป7จจัยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข0องกับบุคคลท่ีมี
ส�วนในการทําให0เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด0วย๕๕ 

ความพึงพอใจว�า หมายถึง สภาพหรือระดับความพึงพอใจ ซ่ึงเปRนผลจากความสนใจ  
ต�าง ๆ และทัศนคติของบุคคลต�อกิจกรรม๕๖ 

คนจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานได0ถ0าสถานภาพทางสังคมของคนดี ซ่ึงก็หมายถึง
การบริหารงานดี ท้ังนี้เพราะลักษณะงานท่ีดีจะก�อให0เกิดสถานภาพทางสังคมสูง และทําให0บุคคล
สามารถปรับบุคลิกภาพของคนเข0ากับสภาพสังคมท้ังภายในและภายนอกองคTกรได0 ป7จจัยท่ีสร0าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นได0แก�ความม่ันคงในอาชีพ เงินเดือนหรือค�าจ0าง ความเปRนธรรม    
มนุษยสัมพันธT มีสวัสดิการ และผลประโยชนTเก้ือกูล สภาพการทํางานดี มีความก0าวหน0า มีโอกาสได0
เลื่อนตําแหน�ง ข้ึนค�าจ0าง เงินเดือน และเพ่ิมพูนคุณวุฒิ งานท่ีทําเปRนอาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม ดังนั้น
เม่ือบุคคลสามารถปรับตัวให0เข0ากับสังคม ท้ังภายในและภายนอกองคTกรได0ก็ย�อมมีความพึงพอใจใน
การทํางาน๕๗ 

ความพึงพอใจว�า เปRนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเม่ือความต0องการพ้ืนฐานท้ังร�างกายและจิตใจ
ได0รับการตอบสนองพฤติกรรมเก่ียวกับความพึงพอใจของมนุษยTเปRนความพยายามท่ีจะขจัดความตึง
เครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม�สมดุลในร�างกายเม่ือสามารถขจัดสิ่งต�าง ๆ ดังกล�าว
ออกไปได0รับความพึงพอใจในสิ่งท่ีต0องการ๕๘ 

สรุป ความพึงพอใจในการทํางาน ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง การทํางานอย�างมีความสุข
โดยปราศจากความเครียด งานได0รับการยอมรับนับถือ การพิจารณาความดีความชอบมีความเปRน
ธรรม สภาพการทํางานดี และเหมาะสม มีเกียรติในสังคม 

๓) ความผูกพันในอาชีพ  
ความผูกพันในอาชีพมีความหมายเดียวกับความผูกพันต�อองคTกร ซ่ึงมีความสําคัญต�อการ

ดําเนินงานขององคTกรเปRนอย�างมากเพราะจะทําให0องคTกรได0มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณค�า มีความเสียสละ 
ทุ�มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานให0กับองคTกรอย�างเต็มท่ี ท้ังนี้ มีนักวิชาการได0กล�าวถึง
ความสําคัญของความผูกพันต�อองคTกรไว0ดังนี้ 

ความสามารถขององคTกรในการผลักดันให0บุคลากรเกิดความผูกพันต�อองคTกรนั้นมี
ความสัมพันธTกับความสามารถในการการปฏิบัติงานในระดับสูงและความผูกพันต�อองคTกรของ
บุคลากรจะอยู�คู�กับองคTกร๕๙ 
                                                           

 ๕๕ ปรียาพร วงศTอนุตรโรจนT, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, พิมพTครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: 
สถานท่ีพิมพTศูนยTส�งเสริมกรุงเทพ, ๒๕๓๕), หน0า ๑๕๖.  

 ๕๖ Good, Carter V.,Dictionary of Education, (New York: McGraw-Hill Book, 1973), p. 
230.   

 ๕๗ French, Wendell., The Personnel Management Process, (Boston: Houghton Mifflin Company, 
1964), p. 356. 

 ๕๘ Davis, Keith., Human Behavior at Work : Organization Behavior, (New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1981), p. 81. 

 ๕๙ สวนียT แก0วมณี, “ความผูกพันต�อองคTการของพนักงาน” วารสารการบริหารสําหรับนักบริหารงาน
บุคคลมืออาชีพ, ป�ท่ี ๒๗ (๓), (๒๕๔๙): ๑๐-๑๖. 



 

๓๕ 
 

ความผูกพันต�อองคTการ เปRนทัศนคติหรือความรู0สึกท่ีสมาชิกมีต�อองคTการ โดยประเมิน
องคTการในทางบวก ซ่ึงก�อให0เกิดความรู0สึกผูกพันระหว�างบุคคลนั้นกับองคTการและเปRนความต้ังใจท่ีจะ
ทํางานให0องคTการบรรลุเป(าหมาย๖๐ 

บุคลากรท่ีมีความผูกพันด0านจิตใจในระดับสูงเพราะว�าพวกเขามีความปรารถนา (Want) 
ส�วนบุคลากรท่ีมีความผูกพันต�อองคTกรด0านการคงอยู�ในระดับสูงเพราะพวกเขามีความจําเปRน (Need) 
และสําหรับบุคลากรท่ีมีความผูกพันด0านบรรทัดฐานในระดับสูงเพราะพวกเขารู0สึกว�าควร (Ought) ท่ี
จะทําเช�นนั้นโดยได0อธิบายความผูกพันต�อองคTกรท้ัง ๓ ด0าน คือความผูกพันด0านความรู0สึก ความ
ผูกพันด0านการคงอยู� ความผูกพันด0านท่ีมาจากมาตรฐานทางสังคม๖๑ 

ความผูกพันต�อองคTกรคืออํานาจท่ีองคTกรมีเหนือบุคลากรอันเปRนสิ่งท่ีฝ7งรากลึกอยู�ใน
ธรรมชาติของบุคลากรนําไปสู�ความเก่ียวข0องกับองคTกร ลักษณะของความเก่ียวข0องนี้จะปรากฏอยู�ใน 
๓ รูปแบบ จัดอันดับตามข้ันของความผูกพันจากสูงสุดจนถึงไม�มีความผูกพันเกิดข้ึนเลย ดังนี้๖๒ 

 ๑) ความเก่ียวข0องในแง�จริยธรรม (Moral Involvement) มีรากฐานมาจาก
ความรู0สึกในแง�บวกและการปลูกฝ7งให0มีความรู0สึกอันแรงกล0าต�อองคTกร อันมีรากฐานมาจากความรู0
ภายในต�อเป(าหมาย ค�านิยม และบรรทัดฐานขององคTกร 

 ๒) ความเก่ียวข0องท่ีเกิดจากการคิดคํานวณ (Calculating Involvement) จะเปRนความรู0สึก     
ท่ีรุนแรงน0อยลงและข้ึนอยู�กับความสัมพันธTท่ีกระทําแลกเปลี่ยนกันระหว�างบุคคลกับองคTกร และความ
ผูกพันต�อองคTกรเม่ือบุคลากรประเมินว�าเขาได0รับผลประโยชนTและการแลกเปลี่ยนท่ีเท�าเทียมกันกับ
องคTกร 

 ๓) ความเก่ียวข0องในลักษณะท่ีแปลกแยก (Alimentative Involvement) คือ ความรู0สึกท่ี
ปราศจากความผูกพันต�อองคTกรเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกมีความรู0สึกว�าถูกบังคับโดยสถานการณTขององคTกร
และพวกเขาไม�รู0สึกถึงการเปRนส�วนหนึ่งขององคTกร 

ความผูกพันต�อองคTกร คือ บุคลากรท่ีมีความเชื่อและความรู0สึกในคุณค�าและเป(าหมาย
ขององคTกรอันจะทําให0องคTกรประสบความสําเร็จ๖๓ 

ความผูกพันต�อองคTกร คือ บุคลกรมีระดับความรู0สึกต�อองคTกรท่ีได0ปฏิบัติงานอยู�๖๔ 
ความผูกพันต�อองคTกรคือการท่ีบุคลากรยอมรับเป(าหมายองคTกรและต0องการปฏิบัติงาน

ให0กับองคTกรด0วยความผูกพันท่ีมีต�อองคTกร และความพึงพอใจในหน0าท่ีจะมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน๖๕ 

                                                           

 ๖๐ Sheldon, M., Investments and Involvements as Mechanism Producing Commitment 
to the Organization, (Administrative Science Quarterly, 16, 1971), p. 143. 

 ๖๑ Allen, N. J. & Meyer, J. P, “Organizational Commitment : Evidence of Career Stage 
Effect”,Journal of Business Research, Vol. 26 (1993): 49-61. 

 ๖๒ Etzioni, Amitai, Modern Organization, Englewood cliffs, (New York: Prentice Hall,Inc, 1964),  
p. 102. 

 ๖๓ Herscovitch, L. & Meyer, J. P, “Commitment to organizational change: extension of 
a three-component model”, The Journal of applied psychology, Vol. 87(3) (2002): 474-487. 

 ๖๔ Schultz, D. P., & Schultz, S. E, Psychology and work today : An introduction to 
industrial and organizational psychology, (7thed.), (New Jersey: Prentice–Hall, 2002), p. 89. 



 

๓๖ 
 

ความผูกพันก�อให0เกิดการยึดเหนี่ยวในคุณค�าของคุณงานความดีซ่ึงกันและกัน การ
ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ถ0าสามารถจูงใจให0บุคลากรมีความกระตือรือร0นต�อหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมาย 
ห�วงใยต�อความสําเร็จและความก0าวหน0าขององคTการ นั่นหมายถึง เราได0สร0างความผูกพันให0เกิดข้ึนใน
ตัวบุคลากรแล0ว ซ่ึงจะส�งผลต�อภาพรวมของการปฏิบัติงาน ดังนี้๖๖ 

  ๑. เปRนการเสริมสร0างกําลังใจให0บุคลากรร�วมมือปฏิบัติงานเพ่ือองคTการ 
  ๒. เปRนการสร0างแรงศรัทธา และความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานให0แก�บุคลากร ทําให0

บุคลากรมีความรู0สึกท่ีดีต�อองคTการ 
  ๓. เปRนการสร0างความสามัคคีและการปฏิบัติงานเปRนทีม คือทุกคนต�างให0ความ

ร�วมมือรวมใจอย�างเต็มท่ีเพ่ือความสําเร็จขององคTการ 
  ๔. เปRนการสร0างความจงรักภักดีและเสียสละเพ่ือองคTการ 
  ๕. เปRนการสร0างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และทําให0งานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๖. เปRนการสร0างบรรยากาศและสภาพแวดล0อมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
  ๗. เปRนการลดข0อขัดแย0งต�าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว�างปฏิบัติงาน 
สรุป ความผูกพันในอาชีพ ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การสมัครใจ เต็มใจท่ีจะทําอาชีพ

นั้น มีความสุขในการทํางาน เปRนงานท่ีรักปฏิบัติงานจนเปRนส�วนหนึ่งของความสําเร็จขององคTการชื่น
ชมและปกป(องเกียรติของอาชีพท่ีทํา 

๔) จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน 
 จิตวิญญาณและแรงจูงใจ คือพลังผลักดันให0คนมีพฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางและ
เป(าหมายของพฤติกรรมนั้นด0วย คนท่ีมีแรงจูงใจสูง จะใช0ความพยายามในการกระทําไปสู�เป(าหมาย
โดยไม�ลดละแต�คนมีแรงจูงใจตํ่าจะไม�แสดงพฤติกรรม หรือไม�ก็ล0มเลิกการกระทําก�อนบรรลุเป(าหมาย 
มีผู0ให0ความหมายของแรงจูงใจไว0หลากหลาย ดังนี้ 
 จุดเน0นหรือหลักสําคัญของเรื่องการจูงใจนั้นอยู�ท่ีความสามารถในการตอบสนองความ
ต0องการ หรือทําให0เกิดความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความสามารถในการตอบสนองความต0องการ
ดังกล�าว สิ่งใดก็ตามท่ีสามารถทําให0เกิดความพึงพอใจข้ึนมาได0 อาจถือว�าเปRนสิ่งล�อใจและสิ่งจูงใจ 
(Incentive) ซ่ึงจะกลายเปRนเป(าหมาย (Goal) ท่ีบุคคลแสวงหาในองคTการ สิ่งจูงใจหรือเป(าหมายนี้
อาจเปRนสิ่งจูงใจ หรือเป(าหมายทางปฏิฐานหรือทางบวก (Positive) เช�น การยกย�องชมเชย การ
ยอมรับ การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน�ง การเพ่ิมเงินเดือน หรืออาจเปRนสิ่งจูงใจหรือเป(าหมายทางนิเสธ
หรือทางลบ (Negative) เช�นการว�ากล�าวตักเตือนสําหรับการทํางานท่ีไม�ดี หรือการลงโทษอ่ืน ๆ   
เปRนต0น สําหรับสิ่งจูงใจหรือเป(าหมายทางนิเสธนี้มักไม�เปRนสิ่งดึงดูดใจ ผู0ปฏิบัติงานจึงพยายามเลี่ยง 
โดยไม�สร0างพฤติกรรมใด ๆ ท่ีจะนําไปสู�เป(าหมายทางนิเสธนี้๖๗ 

                                                                                                                                                                      

 ๖๕ Mathis, R. L., & Jackson, J. H, Human resource management, (11thed.), (Mason, 
OH: South Western, 2006), p. 123.  

 ๖๖ วิลาวรรณ รพีพิศาล, การบริหารทรัพยากรมนุษยE, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพTวิจิตรหัตถกร, 
๒๔๙), หน0า ๒๖๑-๒๖๒.  

 ๖๗ สร0อยตระกูล (ติวยานนทT) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคEการ, พิมพTครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: 
คณะรัฐศาสตรT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT, ๒๕๕๐), หน0า ๘๔. 



 

๓๗ 
 

 บุคคลแต�ละคนมีความแตกต�างกันในการแสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานในหน0าท่ี
ท่ีได0รับมอบหมาย ภายใต0สถานการณTเดียวกัน มิใช�เปRนเพราะมีความรู0ความสามารถมีสติป7ญญา
ตลอดจนประสบการณTท่ีแตกต�างกันเท�านั้น แต�ป7จจัยท่ีสําคัญยิ่งกว�าอีกประการหนึ่งคือ การท่ีบุคคล
ได0รับการจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต�าง เปRนเหตุให0แต�ละคนเต็มใจท่ีจะใช0พลังความสามารถในการ
ปฏิบัติมากน0อยแตกต�างกันไปด0วย การจูงใจจึงเปRนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจําเปRนต0องศึกษาในหลาย ๆ ประเด็น 
เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีชัดเจนว�าบุคคลแต�ละบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต�างกันเพราะอะไร ถ0าหากสามารถ
จะบอกสาเหตุพฤติกรรมของแต�ละคนได0 ก็คงจะทําให0การดําเนินชีวิตของเราง�ายข้ึน เพราะการเข0าใจ
สาเหตุพฤติกรรมจะช�วยให0คนเรามีความเข0าใจซ่ึงกันและกัน และให0อภัยกันได0ง�ายข้ึน แต�ในชีวิตจริง
แม0แต�บุคคล 2 คน รู0จักกันเปRนอย�างดี มีความสัมพันธTใกล0ชิดกันเปRนต0นว�า บิดา มารดาและบุตร สามี 
ภรรยา ญาติพ่ีน0อง เพ่ือนสนิท ก็ยากท่ีจะบอกสาเหตุของพฤติกรรมของคนท่ีเรารักและสนิทได0ถูกต0อง
ทุกครั้ง เพราะสาเหตุของพฤติกรรมเปRนท่ีสังเกตไม�ได0 และบางครั้งผู0แสดงพฤติกรรมเองก็อาจจะบอก
ไม�ได0ว�าทําไมตนเองจึงแสดงพฤติกรรมเช�นนั้น นักจิตวิทยาได0พยายามอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมจึง
พยายามสร0างทฤษฎี ข้ึน โดยใช0ความคิดรวบยอดสมมติฐานท่ีเรียกว�าการจูงใจ ซ่ึงหมายถึง
องคTประกอบท่ีกระตุ0นให0เกิดพฤติกรรมท่ีมีจุดหมาย แต�เนื่องจากเราไม�สามารถสังเกตแรงจูงใจได0
โดยตรง จึงต0องอธิบายพฤติกรรมท่ีสังเกตได0เปRนสิ่งอ0างอิง๖๘  
 แรงจูงใจ หมายถึงวิธีการชักนําพฤติกรรมของบุคคลให0ปฏิบัติตามวัตถุประสงคTตามความ
ต0องการของมนุษยT สิ่งจูงใจจะเกิดข้ึนได0จากภายในและภายนอกตัวบุคคล จะเห็นได0ว�าการจูงใจเปRน
การกระตุ0นหรือการสร0างสิ่งเร0า เพ่ือช�วยให0เกิดการกระทําต�าง ๆ สําเร็จลุล�วงไปด0วยดี ซ่ึงเปRนภาวะ
กระตุ0นให0ปฏิบัติได0ทํางานด0วยความขยัน มีความกระตือรือร0นท่ีจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และ
สติป7ญญาในการปฏิบัติงาน โดยมีความสํานึกในหน0าท่ี ความรับผิดชอบควบคู�ไปด0วย เปRนความเต็มใจ
ท่ีจะใช0พลังภายในของคนปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามเป(าหมาย โดยมุ�งหวังท่ีจะได0รับรางวัล
เปRนสิ่งตอบแทน๖๙ 
  การจูงใจเปRนการกระตุ0นให0บุคคลมีความกระตือรือร0นหรือมีแรงจูงใจในการแสดง
พฤติกรรมต�าง ๆ พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการทํางาน โดยเฉพาะในองคTการ ผู0นํามีหน0าท่ี
โดยตรงในการจูงใจผู0ร�วมงานเพ่ือให0งานประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ เพราะมนุษยTจะทํางานเต็ม
ความสามารถหรือไม�นั้น ข้ึนอยู�กับความเต็มใจในการทํางานการจูงใจเปRนเรื่องของการสนองความ
ต0องการท่ีทําให0บุคคลเกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานให0บรรลุเป(าหมาย๗๐ 
  แรงจูงใจ หมายถึงกระบวนการท่ีผู0บังคับบัญชาใช0มาตรการต�าง ๆ เพ่ือให0ผู0ปฏิบัติงาน
เต็มใจท่ีจะทํางานให0บรรลุเป(าหายหรือจุดประสงคTขององคTการมาตรการต�าง ๆ เหล�านี้อาจจะเปRนการ
กระตุ0นเปRนรายบุคคล เปRนกลุ�ม หรือจัดระบบองคTการให0มีสภาพท่ีก�อให0เกิดความต0องการ ในส�วนของ

                                                           

 ๖๘ สุรางคT โค0วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, พิมพTครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพT
จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน0า ๑๕๓. 

 ๖๙ ศิริวรรณ เสรีรัตนT, พฤติกรรมผู�บริโภค, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘), หน0า 
๑๕๐. 

 ๗๐ สมพร สุทัศนียT, มนุษยสัมพันธE, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน0า ๒๙. 



 

๓๘ 
 

ผู0ปฏิบัติงานท่ีจะใช0พลังงานและความสามารถอย�างเต็มท่ี เพ่ือก�อให0บังเกิดความสําเร็จในการทํางาน
ตามท่ีได0รับมอบหมาย หรือความคิดริเริ่มของตนเองท่ีนําความสําเร็จมาสู�องคTการ๗๑ 
  แรงจูงใจเปRนแรงขับภายในซ่ึงมีอิทธิพลต�อการแสดงพฤติกรรมออกในระยะแรกเพ่ือ
บรรลุตามเป(าหมายท่ีกําหนดไว0 และพฤติกรรมต�อไปเรื่อย ๆ เม่ือประสบผลสําเร็จ๗๒ 
  แรงจูงใจหมายถึง การกระทําให0คนเต็มใจท่ีใช0พลังงานของเขาเพ่ือประสบความสําเร็จ
ตามเป(าหมาย (Goal) หรือเพ่ือรางวัล (Reward) ท่ีจะได0รับเปRนสิ่งตอบแทน๗๓ 
  สรุป จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง มีความต0องการ
ทํางานและจงรักภักดีต�อองคTการ ปรารถนาหรือต0องการท่ีจะปฏิบัติงานให0ประสบความสําเร็จ 
ปฏิบัติงานอย�างมีความสุข ไม�รู0สึกเบ่ือหน�ายและท0อถอย ไม�ปล�อยให0งานค่ังค0าง ต้ังใจ เต็มใจและ
ทุ�มเทในการปฏิบัติงาน 
 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับป7จจัยด0านภาระงาน  

ช่ือนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Ewing, A. P., (2011), p. 338. ความรับผิดชอบต�อสังคมเปRนความพยายามของ

องคTการเพ่ือให0บรรลุความคาดหวังของผู0มีส�วนได0
ส�วนเสีย 

Carroll, A. B, (1991) : 43. ความรับผิดชอบต�อสังคมเปRนความรับผิดชอบด0าน
เศรษฐกิจ ด0านกฎหมาย ด0านจรรยาบรรณ และการ
กุศลในรูปแบบต�าง ๆ  

Kotler, P. and  Lee, N., (2005), p. 3. ความรับผิดชอบต�อสังคมคือ พันธะผูกพันในการ
พัฒนาชุมชนให0ดีข้ึนด0วยการใช0วิจารณญาณในการ
ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการบริจาคทรัพยากรของ
องคTการเท�าท่ีจะทําได0 

Ihlen, Bartlett, J. and May, S., eds., 
(2011), p. 8. 

ความรับผิดชอบต�อสังคมเปRนกิจกรรมหนึ่งท่ีองคTการ
พยายามทําเพ่ือต�อรองความสัมพันธTกับผู0มีส�วนได0
ส�วนเสียและสาธารณชน 

Dahlsrud, A, (2006) : 5.     ความรับผิดชอบต�อสังคมมักจะประกอบไปด0วย ๕ 
มิติ ได0แก� กลุ�มผู0 มีส�วนได0ส�วนเสียขององคTการ 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล0อม และความสมัครใจใน
การดําเนินกิจกรรม 

                                                           

 ๗๑ พนัส หันนาคินทรT, ประสบการณEในการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพT
, ๒๕๔๒), หน0า ๑๓๐. 

 ๗๒ Garrison, D.R., “Self-directed learning : Toward a comprehensive model”, In Adult 
Education Quarterly, 1 (48), (1997): 208. 

 ๗๓ Beach, D.S., Personnel: The Management of People at Work, (New York: Macmillan 
Publishing Company, 1985), p. 379. 



 

๓๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต�อ) 
ช่ือนักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กิติมา ปรีดีดิลก, (๒๕๒๙), หน0า ๓๒๑. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือความรู0สึกชอบ
หรือพอใจท่ีมีต�อองคTประกอบและสิ่งจูงใจในด0าน
ต�าง ๆ  

ธงชัย สันติวงษT, (๒๕๓๙), หน0า ๓๕๙. ถ0าบุคคลใดบุคคลหนึ่งได0เห็นช�องทางหรือโอกาสท่ี
ตนจะสามารถตอบสนองแรงจูงใจท่ีตนมีอยู�แล0ว ก็
จะทําให0ความพึงพอใจของตนดีข้ึน หรืออยู� ใน
ระดับสูง 

Morse, N.C., (1955) p. 27. ความพึงพอใจ คือ สภาวะจิตท่ีปราศจากความ 
เครียด   

ปรียาพร วงศTอนุตรโรจนT, (๒๕๓๕), หน0า 
๑๕๖. 

ความพึงพอใจการปฏิบัติคือ ฝ�ายจัดการและฝ�าย
บริหารแม0จะไม�สามารถเปลี่ยนแปลงป7จจัย ท่ี
เก่ียวกับบุคคล  

French, Wendell., (1964), p. 356. คนจะเ กิดความพึงพอใจในการทํางานได0ถ0 า
สถานภาพทางสังคมของคนดี 

Davis, Keith., (1981), p. 81. ความพึงพอใจ เปRนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเม่ือความ
ต0องการพ้ืนฐานท้ังร�างกายและจิตใจได0รับการ
ตอบสนอง  

สวนียT แก0วมณี, (๒๕๔๙) : ๑๐-๑๖. ความสามารถขององคTกรในการผลักดันให0บุคลากร
เกิดความผูกพันต�อองคTกรนั้นมีความสัมพันธTกับ
ความสามารถในการการปฏิบัติงานในระดับสูงและ
ความผูกพันต�อองคTกรของบุคลากรจะอยู� คู� กับ
องคTกร 

Sheldon, M., (1971), p. 143. ความผูกพันต�อองคTการ เปRนทัศนคติหรือความรู0สึก
ท่ีสมาชิกมีต�อองคTการ โดยประเมินองคTการใน
ทางบวก 

Allen, N. J. & Meyer, J. P, (1993) : 49-
61. 

ความผูกพันต�อองคTกรท้ัง ๓ ด0าน คือความผูกพัน
ด0านความรู0สึก ความผูกพันด0านการคงอยู� ความ
ผูกพันด0านท่ีมาจากมาตรฐานทางสังคม  

Etzioni, Amitai, (1964),  p. 102. ความผูกพันต�อองคTกรคืออํานาจท่ีองคTกรมีเหนือ
บุคลากรอันเปRนสิ่งท่ีฝ7งรากลึกอยู�ในธรรมชาติของ
บุคลากรนําไปสู�ความเก่ียวข0องกับองคTกร  

 
 
 



 

๔๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต�อ) 
ช่ือนักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สร0อยตระกูล (ติวยานนทT) อรรถมานะ, 
(๒๕๕๐), หน0า ๘๔. 

จุดเน0นหรือหลักสําคัญของเรื่องการจูงใจนั้นอยู�ท่ี
ความสามารถในการตอบสนองความต0องการ หรือ
ทําให0 เ กิดความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความ 
สามารถในการตอบสนองความต0องการดังกล�าว สิ่ง
ใดก็ตามท่ีสามารถทําให0เกิดความพึงพอใจข้ึนมาได0 
อาจถือว�าเปRนสิ่งล�อใจและสิ่งจูงใจ (Incentive) ซ่ึง
จะกลายเปRนเป(าหมาย (Goal) ท่ีบุคคลแสวงหาใน
องคTการ 

สุรางคT โค0วตระกูล, (๒๕๔๑), หน0า ๑๕๓. บุคคลแต�ละคนมีความแตกต�างกันในการแสดงออก 
ซ่ึงพฤติกรรมการปฏิ บั ติงานในหน0า ท่ี ท่ี ได0 รับ
มอบหมาย ภายใต0สถานการณTเดียวกัน มิใช�เปRน
เพราะมีความรู0ความสามารถมีสติป7ญญาตลอดจน
ประสบการณTท่ีแตกต�างกัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตนT, (๒๕๓๘), หน0า ๑๕๐. แรงจูงใจคือ วิธีการชักนําพฤติกรรมของบุคคลให0
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคTตามความต0องการของ
มนุษยT  สิ่ งจู ง ใจจะเ กิด ข้ึนได0 จากภายในและ
ภายนอกตัวบุคคล 

สมพร สุทัศนียT, (๒๕๔๒), หน0า ๒๙. ก า รจู ง ใ จ เปR น กา รก ร ะ ตุ0 น ใ ห0 บุ ค คล มี คว าม
กระตือรือร0นหรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม
ต�าง ๆ  

Beach, D.S., (1985), p. 379. แรงจูงใจคือ การกระทําให0คนเต็มใจท่ีใช0พลังงาน
ของเขาเพ่ือประสบความสําเร็จตามเป(าหมาย 
(Goal) หรือเพ่ือรางวัล (Reward) ท่ีจะได0รับเปRนสิ่ง
ตอบแทน 

 
๒.๕ หลักภาวนา ๔ 
 ๒.๕.๑ ความหมายเก่ียวกับภาวนา ๔  
 ดังปรากฏในพระไตรป�ฎกว�าด0วยกายภาวนาและจิตตภาวนา ความว�า๗๔ 
  พระผู0มีพระภาคตรัสถามว�า ดูกรอัคคิเวสสนะ จิตตภาวนาท�านได0ฟ7งมาแล0วอย�างไร? สัจ
จกนิครนถT อันพระผู0มีพระภาคตรัสถามในจิตตภาวนา ไม�อาจทูลบอกได0 
              ขณะนั้น พระผู0มีพระภาคตรัสกะสัจจกนิครนถTดังนี้ว�า ดูกรอัคคิเวสสนะ กายภาวนาก�อน
นั้นท�านเจริญแล0ว แม0กายภาวนานั้น ไม�ประกอบด0วยธรรมในอริยวินัย ท�านยังไม�รู0จักแม0กายภาวนา 

                                                           

 ๗๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๕๕๒-๗๙๑๔/๓๑๑-๓๑๒. 



 

๔๑ 
 

จักรู0จักจิตตภาวนาแต�ไหน ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลท่ีมีกายมิได0อบรมแล0ว มีจิตมิได0อบรมแล0ว และท่ีมี
กายอบรมแล0ว มีจิตอบรมแล0ว เปRนได0ด0วยเหตุอย�างไร ท�านจงฟ7งเหตุนั้นเถิดจงทําไว0ในใจให0ดี เราจัก
กล�าว สัจจกนิครนถTทูลรับพระผู0มีพระภาคแล0ว  
   พระผู0มีพระภาคตรัสว�า ดูกรอัคคิเวสสนะ ก็บุคคลท่ีมีกายมิได0อบรม มีจิตมิได0อบรม เปRน
อย�างไร? ดูกรอัคคิเวสสนะ ปุถุชนในโลกนี้ ผู0มิได0สดับ มีสุขเวทนาเกิดข้ึน เขาถูกสุขเวทนากระทบเข0า
แล0ว มีความยินดีนักในสุขเวทนา และถึงความเปRนผู0ยินดีนักในสุขเวทนาสุขเวทนาของเขานั้นย�อมดับ
ไปเพราะสุขเวทนาดับ ก็มีทุกขเวทนาเกิดข้ึน เขาถูกทุกขเวทนากระทบเข0าแล0ว ก็เศร0าโศก ลําบากใจ 
รําพัน คร่ําครวญ ตบอก ถึงความหลงไหล แม0สุขเวทนานั้นเกิดข้ึนแก�เขาแล0ว ก็ครอบงําจิตต้ังอยู� 
เพราะเหตุท่ีมิได0อบรมกาย แม0ทุกขเวทนาเกิดข้ึนแล0วก็ครอบงําจิตต้ังอยู� เพราะเหตุท่ีมิได0อบรมจิต 
ดูกรอัคคิเวสสนะ แม0สุขเวทนาเกิดข้ึนแก�ปุถุชนคนใดคนหนึ่ง ก็ครอบงําจิตต้ังอยู� เพราะเหตุท่ีมิได0
อบรมกาย แม0ทุกขเวทนาเกิดข้ึน ก็ครอบงําจิตต้ังอยู� เพราะเหตุท่ีมิได0อบรมจิตท้ังสองอย�างดังนี้ ดูกร
อัคคิเวสสนะ บุคคลท่ีมีกายมิได0อบรมมีจิตมิได0อบรม เปRนอย�างนี้แหละ๗๕ 
              ดูกรอัคคิเวสสนะ ก็บุคคลท่ีมีกายอบรมแล0ว มีจิตอบรมแล0วเปRนอย�างไร? ดูกรอัคคิเวสส
นะ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู0ได0สดับ มีสุขเวทนาเกิดข้ึน เขาถูกสุขเวทนากระทบเข0าแล0ว ไม�มีความ
ยินดีนักในสุขเวทนา และไม�ถึงความเปRนผู0ยินดีนักในสุขเวทนา สุขเวทนาของเขานั้นย�อมดับไป เพราะ
สุขเวทนาดับ ก็มีทุกขเวทนาเกิดข้ึน เขาถูกทุกขเวทนากระทบเข0าแล0วก็ไม�เศร0าโศก ไม�ลําบากใจ ไม�
รําพัน คร่ําครวญ ตบอก ไม�ถึงความหลงไหล แม0สุขเวทนานั้นเกิดข้ึนแก�อริยสาวกแล0ว ก็ไม�ครอบงําจิต
ต้ังอยู� เพราะเหตุท่ีได0อบรมกาย แม0ทุกขเวทนาเกิดข้ึนก็ไม�ครอบงําจิตต้ังอยู� เพราะเหตุท่ีได0อบรมจิต 
ดูกรอัคคิเวสสนะ แม0สุขเวทนาเกิดข้ึนแก�อริยสาวกผู0ใดผู0หนึ่ง ก็ไม�ครอบงําจิตต้ังอยู� เพราะเหตุท่ีได0
อบรมกาย แม0ทุกขเวทนาเกิดข้ึนก็ไม�ครอบงําจิตต้ังอยู� เพราะเหตุท่ีได0อบรมจิตท้ังสองอย�างนี้ ดังนี้ 
ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลท่ีมีกายอบรมแล0ว มีจิตอบรมแล0วเปRนอย�างนี้แหละ สัจจกนิครนถTทูลว�า เม่ือ
เปRนอย�างนี้ ข0าพเจ0าเลื่อมใสต�อพระโคดม เพราะพระโคดมมีกายอบรมแล0ว มีจิตอบรมแล0ว๗๖  
 พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๗๗ ได0อธิบายว�า “ภาวนา” ก�อนท่ีจะแปลว�าเจริญภาวนาถ0า
แปลตามตัวอักษรแปลว�า“การทําให0เปRนให0มี” หมายความว�าอันไหนท่ีไม�เปRนก็ทําให0เปRนข้ึนอันไหนท่ี
ไม�มีก็ทําให0มีข้ึนซ่ึงหมายความเลยไปว�าการทําให0เพ่ิมพูนข้ึนทําให0กล0าแข็งข้ึนอะไรพวกนี้เราจึงแปลกัน
อีกความหมายหนึ่งว�า “ฝ�กอบรม” คําว�า “ฝ�กอบรม” ก็ไปใกล0กับความหมายของคําว�าสิกขา
เพราะฉะนั้นสิกขากับภาวนาจึงเปRนคําท่ีใช0อย�างใกล0เคียงกันบางทีเหมือนกันแทนกันเลยทีเดียวนี้เปRน
การโยงเข0ามาหาตัวหลักใหญ�ในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ0าตรัสในคําสอนของพระ
พุทธองคTเองเพ่ือใช0เปRนคุณสมบัติของบุคคลท�านใช0ว�าภาวิตกาโยภาวิตสีโลภาวิตจิตโตภาวิตป7ญโญคือ
คําว�าภาวนาเวลาใช0เปRนคุณศัพทTเปRนภาวิตะภาวิตกาโยผู0มีกายท่ีเจริญแล0วหรือฝ�กอบรมแล0วภาวิตสีโล
ผู0มีศีลท่ีฝ�กอบรมแล0วหรือเจริญแล0วภาวิตจิตโตผู0มีจิตท่ีเจริญแล0วหรือมีจิตท่ีฝ�กอบรมแล0วภาวิตป7ญโญ
ผู0มีป7ญญาท่ีเจริญแล0วหรือป7ญญาท่ีฝ�กอบรมแล0วถ0าเปRนคํานาม๔อันนี้ก็คือ 
                                                           

 ๗๕ อ0างแล0ว. 
 ๗๖ เรื่องเดียวกัน, หน0า ๑๑๓. 
 ๗๗ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, พิมพTครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน0า ๕๑. 



 

๔๒ 
 

  ๑. กายภาวนา คนเปRนภาวิตกาโย ตัวการกระทําเปRนกายภาวนา 
  ๒. ศีลภาวนา คนเปRนภาวิตสีโล ตัวกระทําเปRนศีลภาวนา 
  ๓. จิตภาวนา คนเปRนภาวิตจิตโต ตัวกระทําเปRนจิตภาวนา 
  ๔. ป7ญญาภาวนา คนเปRนภาวิตป7ญโญ ตัวกระทําเปRนป7ญญาภาวนา 

ภาวนา เปRนคําในภาษาบาลี ท่ีมีรูปกิริยาศัพทTเปRน ภาเวติ มีความหมายตรงกับคําว�า   
วฑฺเฒติ ซ่ึง ก็ คือ วัฒนา หรือ การพัฒนา ท่ีใช0 ในภาษาไทย คําว�า ภาวนา ในคําสอนของ
พระพุทธศาสนา หมายถึงการทําให0มีข้ึนเปRนครึ่ง, การทําให0เกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ, การ
ฝ�กอบรม, การพัฒนาเพ่ือทําสิ่งท่ียังไม�มีให0มีข้ึน๗๘ ดังนั้นความหมายของภาวนา ๔ คือ การเจริญ การพัฒนา 
ท้ังทางด0านสมถะ และวิป7สสนา เพ่ือให0มีผลปรากฏ เช�น มีบุคลิกภาพ ภาพลักษณTภายนอก และ
คุณธรรมภายในตนท่ีดีข้ึนซ่ึงในความหมายนี้ แบ�งผลท่ีปรากฏออกเปRน ๔ ด0าน คือ๗๙ 

  ๑. กายภาวนา หรือ การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธTท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดล0อม
ทางกายภาพ หรือทางวัตถุ ให0รู0จัก “กิน อยู� ดู ฟ7ง” เปRน สามารถเสพสิ่งเหล�านั้นในทางท่ีเปRนคุณ มิให0
โทษ รู0จักควบคุมไม�ให0เกิดความต0องการท่ีฟุ�มเฟ�อยเกินความจําเปRน 

  ๒. ศีลภาวนา หรือ การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธTท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดล0อม
ทางสังคม คือมนุษยTต้ังอยู�ในกฎระเบียบ เพ่ือให0เกิดการตอบสนองความต0องการของตนนั้น ไม�ไป
เบียดเบียนหรือก�อความเดือดร0อนเสียหายกับผู0อ่ืน สามารถอยู�ร�วมกับผู0อ่ืนและเก้ือกูลกันได0ด0วยดี 

  ๓. จิตภาวนา หรือ การพัฒนาจิต คือ การมีจิตท่ีสมบูรณTด0วยคุณธรรม ความดีงาม
สมบูรณTด0วยสมรรถภาพ มีความเข0มเข็งม่ันคง และสมบูรณTด0วยสุขภาพ มีความเบิกบานผ�องใสสงบสุข 

  ๔. ป7ญญาภาวนา หรือ การพัฒนาป7ญญา คือ การเสริมสร0างความรู0ความคิดความ
เข0าใจ อย�างเปRนนายความคิด และการหยั่งรู0ความจริง รู0เห็นเท�าทันโลกและชีวิตตามสภาวะจริง 

 
 ๒.๕.๒ หลักภาวนา ๔ 
 พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ.ปยุตฺโต)๘๐ ได0กล�าวไว0ว�า ภาวนาคือ การทําให0มีข้ึนเปRนข้ึน, 
การทําให0เกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ 
  ๑. การฝ�กอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีสองอย�างคือ 
      ๑.๑ สมถภาวนา ฝ�กอบรมให0เกิดความสงบ 
      ๑.๒ วิป7สสนา ฝ�กอบรมป7ญญาให0เกิดความรู0เข0าใจเปRนจิตร, อีกนัยหนึ่งจัดเปRน 
สอง เหมือนกันคือ 
 ๑.๒.๑ จิตตภาวนา คือ การฝ�กจิตรใจให0เจริญงอกงาม ด0วยคุณธรรมความ
เข็มแข็งม่ันคง เบิกบาน สงบสุข ผ�องใส�ด0วยความเพียร สติ และสมาธิ 

                                                           

 ๗๘ พระธรรมป�ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนE ฉบับประมวลศัพทE, พิมพTครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน0า ๒๐๓. 

 ๗๙ พระธรรมป�ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพTครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ดวง
แก0ว, ๒๕๔๔), หน0า ๓๗๑. 

 ๘๐ พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตรE ฉบับประมวลศัพทE, พิมพTครั้ง ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อารTพริ้นเตอรTแมสโปรดักสT จํากัด, ๒๕๔๖), หน0า ๑๗๒. 



 

๔๓ 
 

 ๑.๒.๒ ป7ญญาภาวนา คือ การฝ�กอบรมเจริญป7ญญา ให0รู0เห็นเข0าใจสิ่ง
ท้ังหลายตามความเปRนจริง จนมีจิตรใจเปRนอิสระ ไม�ถูกครอบงําด0วยกิเลสและความทุกขT 
  ๒. การเจริญสมถกรรมฐานเพ่ือให0เกิดสมาธิ มี ๓ ข้ัน คือ 
      ๒.๑ บริกรรมภาวนา ภาวนาข้ันตระเตรียม คือ กําหนอารมณTกรรมฐาน 
      ๒.๒ อุปจารภาวนา ภาวนาข้ันจวนเจียน คือ เกิดอุปจารสมาธิ 
      ๒.๓ อัปปนาภาวนา ภาวนาข้ันแน�วแน� คือ เกิดอัปปนาสมาธิ 
  
 ๒.๕.๓ ความสําคัญเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ 
 พระพุทธองคTตรัสสอนไว0ว�าภิกษุผู0ไม�ได0เจริญศีล จิต ป7ญญา จักไม�สามารถแนะนําผู0อ่ืนให0
สามารถประพฤติใน อธิศีล อธิจิต อธิป7ญญาดี, ไม�สามารถแสดงธรรมอันเยี่ยมยอด ท่ีสร0างความป�ติ
น�าชื่นชมแก�ผู0ฟ7ง ถลําลงสู�ธรรมดํา ได0แก� แสดงธรรมเพ่ือการแข�งดี เพ่ือกล�าวกระทบบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือ
หวังลาภสักการะ, ไม�ใส�ใจ ไม�ให0ความสําคัญในพระธรรมท่ีพระพุทธองคTทรงแสดงไว0แต�กลับชื่นชม
ยินดี สนใจศึกษาในคํากล�าวของบุคคลของพระพุทธศาสนา, ประพฤติตนเปRนผู0มักมาก เปRนตัวอย�างท่ี
ไม�ดีให0คนรุ�นหลังพากันทําตาม๘๑ 
 พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ. ปยุตฺโต)๘๒ ได0กล�าวไว0ว�า คือภาวนา ๔ ตอนปฏิบัติการฝ�ก 
สิกขามี ๓ แต�ทําไมตอนวัดผล ภาวนามี ๔ ไม�เท�ากัน ทําไม (ในเวลาทําการฝ�ก)วัดจึงเปRนสิกขา ๓ และ 
(ในเวลาวัดผลคนท่ีได0รับการฝ�ก) จึงจัดเปRนภาวนา ๔ อย�างไรท่ีชี้แจงแล0วว�า ธรรมภาคปฏิบัติการต0อง
จัดให0ตรงสอดคล0องกับระบบความเปRนไปของธรรมชาติ แต�ตอนวัดผลไม�ต0องจัดให0ตรงกันแล0ว เพราะ
วัตถุประสงคTอยู�ท่ีจะมองดูผลท่ีเกิดข้ึนแล0ว ซ่ึงมุ�งท่ีจะให0เห็นชัดเจนตอนนี้ถ0าแยกละเอียดออกไปก็จะ
ยิ่งดี นี่แหละคือเหตุผลท่ีว�าหลักวัดผลคือภาวนาเพ่ิมเปRน ๔ ข0อให0ดูความหมาย และหัวข0อของภาวนา 
๔ นั้นก�อน “ภาวนา” แปลว�า ทําให0เจริญ ทําให0เปRนทําให0มีข้ึน หรือฝ�กอบรม ในภาษาบาลี ท�านให0
ความหมายว�า “วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา นั่นเองภาวนานี้เปRนคําหนึ่งท่ีมีความหมายใช0แทนกัน
ได0กับ “สิกขา” ภาวนาจัดเปRน ๔ อย�าง คือ 
  ๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธTท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดล0อมทาง
กายภาพ หรือทางวัตถุ 
  ๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธTท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดล0อมทาง
สังคม คือเพ่ือนมนุษยT 
  ๓. จิตภาวนา การพัฒนาป7ญญา คือ การเสริมสร0างความรู0ความคิดความเข0าใจและ
การหยั่งรู0ความจริง 
  ๔. ป7ญญาภาวนา การพัฒนาป7ญญา คือ การเสริมสร0างความรู0ความคิดความเข0าใจ 
และการหยั่งรู0ความจริง 
 อย�างท่ีกล�าวแล0วว�า ภาวนา ๔ นี้ ใช0ในการวัดผลเพ่ือดูว�าด0านต�าง ๆ ของการพัฒนาชีวิต
ของคนนั้น ได0รับการพัฒนาครบถ0วนหรือไม� ดังนั้น เพ่ือจะดูให0ชัด ท�านได0แยกบางส�วนละเอียดออกไป
                                                           

 ๘๑ องฺ.ป�ฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕. 
 ๘๒ พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพTครั้ง ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท เอส. อารTพริ้นเตอรTแมสโปรดักสT จํากัด, ๒๕๔๖), หน0า ๑๗๒. 



 

๔๔ 
 

อีกส�วนท่ีแยกออกไปอีกนี้ คือ สิกขาข0อท่ี ๑ (ศีล) ซ่ึงในภาวนา แบ�งออกไปเปRนภาวนา ๒ ข0อ คือกาย
ภาวนา และศีลภาวนาทําไมจึงแบ�งสิกขาข0อศีล เปRนภาวนา ๒ ข0อท่ีจริง สิกขาด0านท่ี ๑ คือศีล นั้นมี ๒ 
ส�วนอยู�แล0วในตัว เม่ือจัดเปRนภาวนา จึงแยกเปRน ๒ ได0ทันที คือ 
  ๑. ศีล ในส�วนท่ีสัมพันธTกับสิ่งแวดล0อมทางกาย (ท่ีเรียกว�าสิ่งแวดล0อมทางกายภาพ) 
ได0แก�ความสัมพันธTกับวัตถุหรือโลกของวัตถุและธรรมชาติส�วนอ่ืนท่ีไม�ใช�มนุษยT เช�นเรื่องป7จจัย ๔ สิ่งท่ี
เราบริโภคใช0สอยทุกอย�างและธรรมชาติแวดล0อมท่ัว ๆ ไปส�วนนี้แหละท่ีแยกออกไปจัดเปRนกายภาวนา 
  ๒. ศีล ในส�วนท่ีสัมพันธTกับสิ่งแวดล0อมทางสังคม คือบุคคลอ่ืนในสังคมมนุษยTด0วยกัน 
ได0แก�ความเก่ียวข0องสัมพันธTอยู�ร�วมกันด0วยดีในหมู�มนุษยT ท่ีจะไม�เบียดเบียนกัน แต�ช�วยเหลือเก้ือกูล
กันส�วนนี้ แยกออกไปจัดเปRน ศีลภาวนาในไตรสิกขา ศีลครอบคลุมความสัมพันธTกับสิ่งแวดล0อม ท้ัง
ทางวัตถุหรือทางกายภาพ และทางสังคม รวมไว0ในข0อเดียวกันแต�เม่ือจัดเปRนภาวนา ท�านแยกกันชัด
ออกเปRน ๒ ข0อ โดยยกเรื่องความสัมพันธTกับสิ่งแวดล0อมในโลกวัตถุ แยกออกไปเปRนกายภาวนา ส�วน
เรื่องความสัมพันธTกับเพ่ือนมนุษยTในสังคม จัดไว0ในข0อศีลภาวนา ทําไมตอนท่ีเปRนสิกขาไม�แยก แต�ตอน
เปRนภาวนาจึงแยก อย�างท่ีกล�าวแล0วว�า ในเวลาฝ�กหรือในกระบวนการฝ�กศึกษา องคTท้ัง ๓ อย�างของ
ไตรสิกขา จะทํางานประสานไปด0วยกัน ในศีลท่ีมี ๒ ส�วน คือ ความสัมพันธTกับสิ่งแวดล0อมด0าน
กายภาพในโลกวัตถุ และความสัมพันธTกับมนุษยTในสังคมนั้น ส�วนท่ีสัมพันธTแต�ละครั้งจะเปRนอันใด
อันหนึ่งอย�างเดียวในกรณีหนึ่ง ๆ ศีลอาจจะเปRนความสัมพันธTด0านท่ี ๑ (กายภาพ) หรือด0านท่ี ๒ 
(สังคม) ก็ได0 แต�ต0องอย�างใดอย�างหนึ่ง ดังนั้น ในกระบวนการฝ�กศึกษาของไตรสิกขา ท่ีมีองคTประกอบ
ท้ังสามอย�างทํางานประสานเปRนอันเดียวกันนั้น จึงต0องรวมศีลท้ัง ๒ ส�วนเปRนข0อเดียว ทําให0สิกขามี
เพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ป7ญญา แต�ในภาวนาไม�มีเหตุบังคับอย�างนั้น จึงแยกศีล ๒ ส�วนออกจากกันเปRน
คนละข0ออย�างชัดเจน เพ่ือประโยชนTในการตรวจสอบ จะได0วัดผลดูจําเพาะให0ชัดไปทีละอย�างว�าใน
ด0านซ0าย ความสัมพันธTกับสภาพแวดล0อมทางวัตถุ เช�นการบริโภคป7จจัย ๔ เปRนอย�างไร ในด0านศีล 
ความสําพันธTกับเพ่ือนมนุษยTเปRนอย�างไร เปRนอันว�า หลักภาวนา นิยมใช0ในเวลาวัดหรือแสดงผล แต�ใน
การฝ�กศึกษาหรือตัวกระบวนการฝ�กฝนพัฒนา จะใช0เปRนไตรสิกขาเนื่องจากภาวนาท�านนิยมใช0ในการ
วัดผลของการศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล รูปศัพทTท่ีพบจึงมักเปRนคําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือ
แทนท่ีจะเปRน ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และป7ญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเปRน ภาวิต ๔ 
คือ 
 ๑) ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแล0ว (= มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธTกับสิ่งแวดล0อม
ทายกายภาพในทางท่ีเก้ือกูลและได0ผลดี เริ่มแต�รู0จักใช0อินทรียT เช�น ตา หู ดู ฟ7งเปRนต0น อย�างมีสติ ดู
เปRน ฟ7งเปRน ให0ได0ป7ญญา บริโภคป7จจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช0 ตลอดจนเทคโนโลยี อย�างฉลาด ได0ผล
ตรงเต็มตามคุณค�า 
  ๒) ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแล0ว (= มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ี
พัฒนาแล0ว ไม�เบียดเบียนก�อความเดือดร0อนเวรภัย ต้ังอยู�ในวินัยและมีอาชีวะท่ีสุจริต มีความสัมพันธT
ทางสังคมในลักษณะท่ีเก้ือกูล สร0างสรรคT และส�งเสริมสันติสุข 
 ๓) ภาวิตจิต มีจิตท่ีพัฒนาแล0ว (= มีจิตภาวนา) คือ มีจิตในท่ีฝ�กอบรมดีแล0ว
สมบูรณTด0วยคุณภาพจิต คือ ประกอบด0วยคุณธรรม เช�น มีเมตตา กรุณา เอ้ืออารี มีมุทิตามีความ
เคารพ อ�อนโยน ซ่ือสัตยT กตัญ�ู เปRนต0นสมบูรณTด0วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข0มแข็งม่ันคงมีความ



 

๔๕ 
 

เพียรพยายาม กล0าหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปRนต0น และสมบูรณTด0วยสุขภาพจิต คือ มี
จิตใจท่ีร�าเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอ่ิม ผ�องใส และสงบ เปRนสุข 
 ๔) ภาวิตป7ญญา มีป7ญญาท่ีพัฒนาแล0ว (= มีป7ญญาภาวนา) คือรู0จักคิดรู0จัก
พิจารณา รู0จักวินิจฉัย รู0จักแก0ป7ญหา และรู0จักจัดทําดําเนินการต�าง ๆ ด0วยป7ญญาท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงมองดูรู0
เข0าใจเหตุป7จจัย มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามเปRนจริงหรือตามท่ีมันเปRน ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบ
แฝง เปRนผู0ท่ีกิเลสครอบงําบัญชาไม�ได0 เปRนอยู�ด0วยป7ญญารู0เท�าทันโลกและชีวิตเปRนอิสระไร0ทุกขT ผู0มี
ภาวนา ครบท้ัง ๔ อย�าง เปRนภาวิต ท้ัง ๔ ด0านนี้แล0ว โดยสมบูรณTเรียกว�า“ภาวิตัตตะ” แปลว�าผู0ได0
พัฒนาตนแล0ว ได0แก�พระอรหันตT 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข0างต0นสามารถสรุปองคTประกอบของภาวนา ๔ ในการศึกษา
ได0ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๔ องคTประกอบของภาวนา ๔ 

 
 ๒.๕.๔ ความหมายองคEประกอบของภาวนา ๔ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมรมองคTประกอบของภาวนา ๔ ท่ีศึกษามาสามารถสรุปมาใช0
ในการศึกษาครั้งนี้ ๔ องคTประกอบด0วยกันคือ 
 กายภาวนา หมายถึง ความสัมพันธTกับสิ่งแวดล0อมทายกายภาพในทางท่ีเก้ือกูลและ
ได0ผลดี เริ่มต้ังแต�การออกกําลังกายเปRนประจําเพ่ือพร0อมสําหรับการทํางานมีน้ําใจและช�วยเหลือเพ่ือน
ร�วมงาน ทํางานโดยยึดหลักความถูกต0องและเปRนธรรมต้ังใจทํางานให0สําเร็จลุล�วงตระหนักถึงความ
เดือดร0อนท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีไม�สํารวมระวังทางกาย วาจา ใจ ท่ีมีต�อตนเองและผู0อ่ืน 
 ศีลภาวนา หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมท่ีพัฒนาแล0ว ทํางานอย�างเต็มท่ีและเต็ม
ความสามารถ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข0อบังคับอย�างเคร�งคัด ทํางานด0วยความซ่ือสัตยT และยึดม่ัน
ในศีลธรรม จรรยาบรรณของอาชีพ ให0ความสําคัญกับการไม�เบียดเบียนหรือก�อความเดือดร0อนแก�
ผู0อ่ืน มีการปฏิบัติตนโดยการรักษาศีลห0าอยู�เปRนประจํา 
 จิตภาวนา หมายถึง มีจิตในท่ีฝ�กอบรมดีแล0วสมบูรณTด0วยคุณภาพจิต การปฏิบัติหน0าท่ี
ด0วยความต้ังใจและอดทน มีความมุงม่ันต�อการพัฒนางานเพ่ือให0บรรลุเป(าหมาย มีความม่ันใจปฏิบัติ
หน0าท่ีอย�างเต็มท่ี การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเอาใจฝ7กใฝ�ตรวจสอบผลงาน 

ภาวนา ๔ 

กายภาวนา 

ศีลภาวนา 

ป7ญญาภาวนา 

จิตภาวนา 



 

๔๖ 
 

 ป7ญญาภาวนา หมายถึง การรู0จักคิดรู0จักพิจารณา รู0จักวินิจฉัย ปฏิบัติหน0าท่ีด0วยความระ
เอียดรอบครอบ ใช0เหตุและผลพิจารณาอย�างถ่ีถ0วน ควบคุมสติ และแก0ไขโดยใช0หลักเหตุผล แก0ป7ญหา
เฉพาะหน0าได0 ให0อภัยกับผู0ท่ีทําผิดพลาดและยกย�องสรรเสริญผู0ท่ีทําความดี 
 
ตารางท่ี ๒.๕ แสดงสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับภาวนา ๔  

ช่ือนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๐), หน0า ๕๑. 

ภาวนา อีกความหมายหนึ่งว�า ฝ�กอบรม คําว�า ฝ�กอบรม ก็ไป
ใกล0กับความหมายของคําว�าสิกขาเพราะฉะนั้นสิกขากับภาวนา
จึงเปRนคําท่ีใช0อย�างใกล0เคียงกัน ถ0าเปRนคํานาม ๔ อันนี้ก็คือ ๑. 
กายภาวนา คนเปRนภาวิตกาโย ตัวการกระทําเปRนกายภาวนา ๒. 
ศีลภาวนา คนเปRนภาวิตสีโล ตัวกระทําเปRนศีลภาวนา ๓. จิต
ภาวนา คนเปRนภาวิตจิตโต ตัวกระทําเปRนจิตภาวนา ๔. ป7ญญา
ภาวนา คนเปRนภาวิตป7ญโญ ตัวกระทําเปRนป7ญญาภาวนา 

พระธรรมป�ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๖), หน0า ๒๐๓. 

คําว�า ภาวนา ในคําสอนของพระพุทธศาสนา หมายถึงการทําให0
มีข้ึน, การทําให0เกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ, การฝ�กอบรม, 
แบ�งผลท่ีปรากฏออกเปRน ๔ ด0าน คือ ๑. กายภาวนา หรือ การ
พัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธTท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดล0อมทาง
กายภาพ หรือทางวัตถุ ให0รู0จัก “กิน อยู� ดู ฟ7ง” เปRน ๒. ศีล
ภาวนา หรือ การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธTท่ีเก้ือกูลกับ
สิ่งแวดล0อมทางสังคม ๓. จิตภาวนา หรือ การพัฒนาจิต คือ การ
มีจิตท่ีสมบูรณTด0วยคุณธรรม ความดีงามสมบูรณTด0วยสมรรถภาพ 
มีความเข0มเข็งม่ันคง และสมบูรณTด0วยสุขภาพ มีความเบิกบาน
ผ�องใสสงบสุข ๔. ป7ญญาภาวนา หรือ การพัฒนาป7ญญา คือ 
การเสริมสร0างความรู0ความคิดความเข0าใจ อย�างเปRนนาย
ความคิด และการหยั่งรู0ความจริง รู0เห็นเท�าทันโลกและชีวิตตาม
สภาวะจริง 

พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ.ปยุตฺ
โต) (๒๕๔๖), หน0า ๑๗๒. 

ภาวนาคือ การทําให0มีข้ึนเปRนข้ึน, การทําให0เกิดข้ึน, การเจริญ, 
การบําเพ็ญ ๑. การฝ�กอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีสอง
อย�างคือ สมถภาวนา ฝ�กอบรมให0เกิดความสงบ และวิป7สสนา 
ฝ�กอบรมป7ญญาให0เกิดความรู0เข0าใจเปRนจิตร ๒. การเจริญ    สม
ถกรรมฐานเพ่ือให0เกิดสมาธิ มี ๓ ข้ันคือ บริกรรมภาวนา อุปจา
ภาวนา อัปปนาภาวนา  

 
 
 



 

๔๗ 
 

๒.๖ บริบทพ้ืนที่วิจัย 
 ๒.๖.๑ ความเปwนมากรมปxองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  จากนโยบายของรัฐบาลท่ีวางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ โดยดําเนินการ
ปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ�นดินของส�วนราชการต�าง ๆ ให0เปRนระบบ ซ่ึงมีการก�อต้ัง
หน�วยงานข้ึนใหม� เพ่ือให0เปRนหน�วยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจท่ีเคยซํ้าซ0อนอยู�ในหน�วยงานอ่ืน ๆ 
ให0เปRนระบบ เปรียบเสมือนเปRนเจ0าภาพในการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนTของประชาชนและ
ประเทศชาติเปRนหลัก ท้ังยังเปRนการตอบสนองความต0องการของประชาชนได0อย�างรวดเร็วยิ่งข้ึน ใน
ส�วนของกระทรวงมหาดไทย มีหน�วยงานใหม�ถือกําเนิดข้ึนเพ่ือจัดการสาธารณภัยอย�างเปRนระบบ คือ 
กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหน0าท่ีในการจัดทําแผนแม�บท วางมาตรการ 
ส�งเสริมสนับสนุน การป(องกัน บรรเทาและฟ� นฟูจากสาธารณภัย โดยกําหนดนโยบายด0านความ
ปลอดภัย สร0างระบบป(องกัน เตือนภัย ฟ� นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให0
หลักประกันในด0านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยTสิน๘๓ 
 บุคลากรจากหน�วยงานเหล�านี้จะเปRนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใจการปฏิบัติงานป(องกัน  
บรรเทา และฟ� นฟู ด0วยระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยอย�างเปRนระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน จากสาธารณภัยทุกประเภทอย�างเปRนรูปธรรม ส�วนราชการกรมป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประกอบด0วย๘๔  
   สํานักผู0ตรวจราชการกรม     
  สํานักงานเลขานุการกรม  
   กองนโยบายป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  กองมาตรการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   กองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย    
  ศูนยTอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย  
   ศูนยTเตือนภัยพิบัติแห�งชาติ     
  สํานักช�วยเหลือผู0ประสบภัย  
   สํานักวิจัยและความร�วมมือระหว�างประเทศ   
  กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน  
   กองการเจ0าหน0าท่ี      
  กองคลัง  
   กองกฎหมาย      
  กองเผยแพร�และประชาสัมพันธT  
   ศูนยTเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

                                                           

 
๘๓

 กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ความเปwนมากรมปxองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 

[ออนไลนT], แหล�งท่ีมา : http://www.disaster.go.th/th/about-about01/ความเปRนมากรมปภ. [๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑]. 

 
๘๔ อ0างแล0ว. 



 

๔๘ 
 

  กลุ�มตรวจสอบภายใน  
   กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร     
  กลุ�มงานคุ0มครองจริยธรรม  
   กองโรงงานเครื่องจักรกล 
 
 ๒.๖.๒ วิสัยทัศนE พันธกิจ เปxาหมาย๘๕ 
 วิสัยทัศนT  
 เปRนองคTกรชั้นนําด0านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากลเพ่ือประเทศ
ไทยปลอดภัยอย�างยั่งยืน 
 พันธกิจ 
   ๑) พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยและ
ดําเนินการจัดการสาธารณภัย ท้ังก�อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให0มีมาตรฐานสากล  
    ๒) บูรณาการความร�วมมือองคTกร และเครือข�ายด0านการจัดการสาธารณภัยท้ัง
ภายในประเทศและต�างประเทศ  
    ๓) พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข�ายให0มีความพร0อมและเพียงพอในการ
ป(องกัน และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย�างมีประสิทธิภาพ  
   ๔) ศึกษาวิจัย และพัฒนาองคTความรู0ด0านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   ๕) เผยแพร�ประชาสัมพันธT และถ�ายทอดความรู0ด0านการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย เพ่ือสร0างการรับรู0และตระหนักให0แก�ทุกภาคส�วน 
   ๖) ช�วยเหลือสงเคราะหTผู0ประสบภัยและบรรเทาทุกขTในเบ้ืองต0นแก�ผู0ประสบภัย 
พัฒนาระบบการให0ความช�วยเหลือผู0ประสบภัยในเบ้ืองต0นให0ท่ัวถึงและเปRนธรรม 
   ๗) ฟ� นฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภัยท่ีได0รับความเสียหายจากสาธารณภัยให0กลับสู�สภาพ
ปกติโดยเร็ว และพัฒนาให0ดีข้ึนกว�าเดิม  
  ๘) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนป(องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยในแต�ละระดับ 
 ค�านิยมหลักขององคTกร 
  D : Dedication การอุทิศตน เสียสละ และมีจิตให0บริการ 
  I  : Integrity การปฏิบัติงานด0วยความซ่ือสัตยTสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมโดย
น0อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช0ในการดํารงชีวิต 
  S : Safety Mind การมีจิตมุ�งเน0นความปลอดภัย 
  A : Alert & Agility ความต่ืนตัวและคล�องตัวในการปฏิบัติงานพร0อมเรียนรู0ตลอดเวลา 

   S : Social Responsibility ความรับผิดชอบต�อสังคม โดยยึดประชาชนเปRนศูนยTกลาง
ในการทํางาน 

                                                           

 
๘๕

 อ0างแล0ว. 



 

๔๙ 
 

   T : Teamwork การทํางานร�วมกันเปRนหมู�/คณะ โดยใช0การสื่อสารอย�างเป�ดเผย
เพ่ือเสริมสร0างความเข0าใจท่ีดีภายในองคTกร   
  E : Efficiency การมุ�งเน0นประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของงาน 
  R : Relationship ความมีมนุษยสัมพันธTท่ีดี 
 
 ๒.๖.๓ ยุทธศาสตรE๘๖ 
 เป(าประสงคTกลยุทธT ยุทธศาสตรTท่ี ๑ 
 เพ่ิมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช�วยเหลือสงเคราะหTและฟ� นฟูให0
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล 
 เป(าประสงคT 
   ๑) การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัย 
   ๒) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเปRนท่ียอมรับ
ในระดับสากล 
   ๓) การช�วยเหลือสงเคราะหTผู0ประสบภัย ฟ� นฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย ด0วย
ความรวดเร็ว ท่ัวถึง และเปRนธรรม 
   ๔) ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย มีเพียงพอและมีความพร0อมต�อการ
ปฏิบัติงาน 
 กลยุทธT 
   ๑) พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   ๒) ช�วยเหลือสงเคราะหTผู0ประสบภัย ฟ� นฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย ด0วยความ
รวดเร็วท่ัวถึง และเปRนธรรม 
   ๓) พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให0เปRนไปตามมาตรฐานตามหลัก
สากล และพัฒนามาตรฐานให0เทียบเท�าในระดับสากล 
   ๔) ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคTความรู0ทางด0านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   ๕) พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรม และทรัพยากร ในระบบเตือนภัย 
ระบบสื่อสาร และจัดการสาธารณภัย ให0เพียงพอและมีความพร0อมต�อการปฏิบัติ 
   ๖) พัฒนาระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในแต�ละระดับ 
 เป(าประสงคTกลยุทธT ยุทธศาสตรTท่ี ๒ 
  บูรณาการด0านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว�างหน�วยงาน และเครือข�าย
ทุกภาคส�วนท้ังในและต�างประเทศให0มีความเปRนเอกภาพ 
 เป(าประสงคT  
   ๑) การบูรณาการความร�วมมือเครือข�ายให0เปRนเอกภาพและมีการดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

                                                           

 
๘๖ อ0างแล0ว. 



 

๕๐ 
 

   ๒) เครือข�ายระหว�างประเทศมีความร�วมมือในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   ๓) คลังข0อมูลสาธารณภัยแห�งชาติได0รับการบูรณาการ เพ่ือนําไปใช0ประโยชนTด0าน
การบริหารจัดการได0อย�างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธT 
   ๑) บูรณาการเครือข�าย สร0างการมีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนผลักดันการดําเนินการ
ตามแผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ และแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ด0านต�างๆท่ีเก่ียวข0อง 
  ๒) เสริมสร0างความร�วมมือเครือข�ายระหว�างประเทศและสร0างบทบาทนํา ในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเวทีระหว�างประเทศ 
  ๓) พัฒนาเชื่อมโยงคลังข0อมูลสาธารณภัยแห�งชาติ ให0มีความเปRนเอกภาพ หน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข0องสามารถนําไปใช0ประโยชนTได0อย�างมีประสิทธิภาพ 
  ๔) ปรับปรุงแก0ไขกฎระเบียบท่ีเปRนอุปสรรคต�อการดําเนินงาน 
  ๕) พัฒนาระบบการวิเคราะหTและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีเชื่อมโยงกับ
หน�วยงานเครือข�าย 
 เป(าประสงคTกลยุทธT ยุทธศาสตรTท่ี ๓ 
 สร0างความเข0มแข็งแก�ประชาชน เอกชน ชุมชน ท0องถ่ิน อาสาสมัครและเครือข�าย ให0มี
ความรู0 ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส�วนร�วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแนวประชารัฐ 
 เป(าประสงคT 
   ๑) ประชาชน เอกชน ชุมชน ท0องถ่ิน อาสาสมัครและเครือข�าย มีความรู0 ตระหนัก 
มีวัฒนธรรมความปลอดภัยและมีส�วนร�วมในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๒) ประชาชน เอกชน ชุมชน ท0องถ่ิน อาสาสมัครและเครือข�าย มีภูมิคุ0มกันและมี
ความเข0มแข็งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบ้ืองต0นได0ด0วยตนเอง 
 กลยุทธT 
   ๑) เสริมสร0างศักยภาพ ความเข0มแข็งของชุมชน ท0องถ่ิน อาสาสมัครและเครือข�าย
ให0มีภูมิคุ0มกัน และความพร0อมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบ้ืองต0นได0ด0วยตนเอง 
  ๒) เผยแพร�ถ�ายทอดองคTความรู0ด0านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร0างการ
เรียนรู0 ตระหนัก จิตสํานึกมีส�วนร�วมและเตรียมรับมือกับสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  ๓) จัดต้ังสถาบันป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศและจัดให0มีการ
ฝ�กอบรมการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยให0ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ และให0มีการจัดการ
ฝ�กอบรมร�วมกับต�างประเทศ 
 เป(าประสงคTกลยุทธT ยุทธศาสตรTท่ี ๔ 
  พัฒนาองคTกรและบุคลากรไปสู�การเปRนองคTการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงได0 
 เป(าประสงคT 
   ๑) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ 



 

๕๑ 
 

  ๒) ขีดความสามารถขององคTกรเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธT 
   ๑) การส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมท้ังพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HRD, HRM) 
   ๒) เสริมสร0างศักยภาพองคTกรในการดําเนินงาน 
 
 ๒.๑.๔ แผนกลยุทธEการบริหารทรัพยากรบุคคล๘๗ 

แผนงาน / โครงการท่ี ๑ : การจัดทํา/ทบทวนแผนกลยุทธTการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑ : ระดับความสําเร็จของการทบทวนแผนกลยุทธTการบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนงาน/โครงการท่ี ๒  : แผนบริหารกําลังคน 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒ : ร0อยละของแผนงาน/โครงการในแผนบริหารกําลังคนท่ีดําเนินการแล0ว

เสร็จ 
แผนบริหารกําลังคน : กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ มีจํานวน ๙ แผนงาน/โครงการ ได0แก�  
๑ มาตรการเตรียมความพร0อมด0านอัตรากําลัง ได0แก� 
การขอรับการจัดสรรอัตรากําลังข0าราชการคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ 
การขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งหัวหน0าสํานักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเปRนระดับอํานวยการสูง รอบท่ี ๒ 
การขอกําหนดตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ผู0เชี่ยวชาญด0านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล) กองการเจ0าหน0าท่ี 
๒  มาตรการด0านการสรรหาและบรรจุบุคลากร ได0แก� 
กระบวนการสรรหา บรรจุ แต�งต้ัง 
๓  มาตรการด0านการรักษากําลังคน ได0แก� 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณT ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๑ 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเปRนข0าราชการพลเรือนดีเด�น 
๔  มาตรการด0านการพัฒนาบุคลากร ได0แก� 
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร0างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ 
การส�งบุคลากรเข0าร�วมปฏิบัติงาน/อบรมในต�างประเทศ 
การเผยแพร�ความรู0 กฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับ ด0านวินัย อุทธรณT ร0องทุกขT ด0านคดี

ปกครอง ด0านการป(องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกรณีตัวอย�างประจําป� พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

                                                           

 
๘๗ กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan): 

กรมปxองกันและบรรเทาสาธารณภัย, (ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑), หน0า ๘-๔๑. 



 

๕๒ 
 

แผนงาน/โครงการท่ี ๓ : แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร0างอายุของบุคลากรและ
การสูญเสีย กําลังคนจากการเกษียณอายุราชการ 

ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๓ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร0าง
อายุของบุคลากรและการสูญเสียกําลังคนจากการเกษียณอายุราชการ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔ 

แผนงาน/โครงการท่ี ๔ : ระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๔ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข0อมูล ระบบการสับเปลี่ยน

หมุนเวียน เพ่ือรองรับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งประเภทอํานวยการ ของกรมป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เง่ือนไข: กลุ�มเป(าหมายในการดําเนินการระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน หมายถึง 
ข0าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษและประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  

แผนงาน/โครงการท่ี ๕ : การปรับปรุงเส0นทางความก0าวหน0าในสายอาชีพ 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๕ : ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงเส0นทางความก0าวหน0าในสายอาชีพ

ของข0าราชการกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการท่ี ๖ : การพัฒนาชุดเผชิญสถานการณTวิกฤตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเฉพาะ

ด0าน 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๖ : ร0อยละของบบุคคลกรท่ีผ�านการอบรมโครงการเสริมสร0างศักยภาพทีม

สนับสนุนการจัดการเหตุการณT (Incident Management Assistant Team: IMAT) มีความรู0เพ่ิมข้ึน 
เง่ือนไข/หมายเหตุ–บุคลากรท่ีเข0ารับการฝ�กอบรมโครงการเสริมสร0างศักยภาพทีม

สนับสนุนการจัดการเหตุการณT Incident Management Assistant Team: IMAT) มีความทดสอบ
ความรู0หลังการฝ�กอบรม (Post Test) เพ่ิมข้ึน 

แผนงาน/โครงการท่ี ๗ : การสร0างความเชี่ยวชาญเฉพาะด0านสาธรณภัยแต�ละประเภท 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๗ : จํานวนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด0านสาธารณภัยแต�ละ

ประเภท 
เง่ือนไข/หมายเหตุ 
พิจารณาจากจํานวนผู0เข0ารับการอบรมโครงการฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด0านสา

ธารณภัย ประกอบด0วย ๔ โครงการ ดังนี้  
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณTวิกฤติ (ERT): กู0ภัยทางน้ํา 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถาณการณTวิกฤติ (ERT): การขับเครื่องจักรกล

หนักในงาน ปภ. 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถาณการณTวิกฤติ (ERT): การขับเรือกู0ภัยเพ่ือ

ช�วยเหลือผู0ประสบภัยทางน้ํา/ทางทะเล  
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถาณการณTวิกฤติ (ERT): พนักงานดับไฟป�า

ระดับพ้ืนฐาน  
เก็บข0อมูลจากจํานวนผู0เข0ารับการฝ�กอบรมตามแผนปฏิบัติงานฝ�กอบรม/สัมมนาของ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด0านการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

๕๓ 
 

โดยมีเป(าหมายในการสร0างบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด0านสาธารณภัยแต�ละประเภทมีจํานวนท้ังสิน
ไม�น0อยกว�า ๑๐๐ คน  

แผนงาน/โครงการท่ี ๘ : การแสดงเจตจํานงสุจริตปฏิบัติตามนโยบายอย�างมีคุณธรรม
และความโปร�งใส 

ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๘ : ร0อยละของหัวหน0าหน�วยงานและข0าราชการระดับผู0อํานวยการส�วน/
หัวหน0ากลุ�ม/ฝ�าย ท่ีมีการลงนามนโยบายการกํากับดูแลองคTการท่ีดี กรม ปภ. ๒๕๖๑ 

แผนงาน/โครงการท่ี ๙ : การให0ความรู0ด0านกฎระเบียบ ข0อบังคับ และวินัย  
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๙ : จํานวนเรื่องท่ีมีการเผยแพร�ให0ความรู0เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข0อบังคับ ด0านวินัย อุทธรณT ร0องทุกขT ด0านคดีปกครอง ด0านการป(องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกรณีตัวอย�าง ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนงาน/โครงการท่ี ๑๐ : การพัฒนาบุคลากรสร0างจิตสํานึก 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๐ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการรณรงคTปลุกจิตสํานึกด0านคุณธรรม 

และจริยธรรม 
เง่ือนไข/หมายเหตุ: โครงการ/กิจกรรม ในการรณรงคTปลุกจิตสํานึกด0านคุณธรรม และ

จริยธรรม ท่ีจะดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช�น 
โครงการพัฒนาบุคลากรสร0างจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข0าราชการ ป� พ.ศ. 

๒๕๖๑  
โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โครงการ “คนดี ศรี ปภ.” ประจําป� ๒๕๖๑ 
โครงการ/กิจกรรมเข0าวัดฟ7งธรรม ในวันสําคัญทางศาสนา และวันธรรมสวนะ  
กิจกรรมการเผยแพร�ความรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม วินัยข0าราชการ จรรยาข0าราชการ

ฯลฯ ผ�าน สิ่งพิมพT และทางเว็บไซตT ปภ.  
แผนงาน/โครงการท่ี ๑๑ : กระบวนการสรรหา บรรจุแต�งต้ัง 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๑ : ระดับความสําเร็จของกิจกรรมกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมี

ความถูกต0องและโปร�งใส  
เง่ือนไข/หมายเหตุ : ดําเนินการสรรหา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ 

ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู0สอบแข�งขันได0โดยกรมป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได0ขอใช0บัญชีผู0สอบแข�งขันได0ของกรมบัญชีกลาง และกรมท่ีดิน มาดําเนินการ
คัดเลือกในตําแหน�งนิติกรปฏิบัติการตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตําแหน�งเจ0า
พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สอบสัมภาษณT) 

แผนงาน/โครงการท่ี ๑๒ : การปรับปรุงฐานข0อมูลการบบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบ 
DPIS  

ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๒ : ร0อยละความสําเร็จของการนําเข0าข0อมูลบุคลากร กรมป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในระบบ DPIS 



 

๕๔ 
 

เง่ือนไข/หมายเหตุ : การนําเข0า ข0อมูลบุคลากร กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระบบ DPIS หมายถึง การนําเข0าข0อมูลตาม ก.พ. ของข0าราชการ โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
กลุ�มเป(าหมายเปRนข0าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน ๓๕๐ ราย 

แผนงาน/โครงการท่ี ๑๓ : การสํารวจความพึงพอใจด0านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๓ : ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงใจด0านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ป� พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แผนงาน/โครงการท่ี ๑๔ : สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ปภ. ด0านการพัฒนาบุคคล  
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๔ : ร0อยละความพึงพอใจของบุคลากรต�อโครงการฝ�กอบรม 
เง่ือนไข/หมายเหตุ: 
พิจารณาจาการสํารวจความพึงพอใจของผู0ผ�านการฝ�กอบรม เฉพาะโครงการ ดังนี้ 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร0อมสําหรับดํารงตําแหน�งผู0บริหาร: หลักสูตร

นักบริหารงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร0อมสําหรับดํารงตําแหน�งผู0บริหาร: หลักสูตร

เจ0าหน0าท่ีบริหารวานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.)  
โครงการเจ0าหน0าท่ีป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย: หลักสูตรการใช0การซ0อมแซมและ

บํารุงรักษารถยนตTกู0ภัยอเนกประสงคTขนาดใหญ� 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบิหารการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย: หลักสูตรการ

บริหารจัดการสาธารณภัยในภาระฉุกเฉิน ระดับจังหวัด 
โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการกู0ภัย: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญ

สถานการณTวิกฤติ (ERT) 
เก็บข0อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช0วิธีการประมวลผลระดับค�าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู0

ผ�านการฝ�กอบรมตามแผนปฏิบัติงานฝ�กอบรมสัมมนา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือวัด
ระดับความพึงพอใจ โดยประเด็นการสํารวจ ประกอบด0วย  

ด0านวิชาการ  
ด0านอาคารสถานท่ี  
ด0านการบริหารจัดการโครงการ  

แผนงาน/โครงการท่ี ๑๕ : การประเมินผลรายบุคคล การจัดลําดับผลงานท่ีนําไปใช0
ปฏิบัติจริง 

ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๕ : ระดับความสําเร็จของการประเมินผลรายบุคคล การจัดลําดับผลงาน
ท่ีนําไปใช0ปฏิบัติจริง 

คําอธิบาย : 
๑. ประกาศกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑTและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของข0าราชการพลเรือนสามัญในกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันท่ี ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

- การประเมินผลการปฏิบัติราชการให0ดําเนินการป�ละ ๒ รอบ ตามป�งบประมาณ ดังนี้ 



 

๕๕ 
 

รอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว�างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
ของป�ถัดไป 

รอบท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว�างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ของป�เดียวกัน 

- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด0วย ๒ องคTประกอบ ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส�วนคะแนนร0อยละ ๗๐ ให0ประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพ

ผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัดหรือความคุ0มค�าของการใช0
ทรัพยากร ท้ังนี้ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีกําหนดต0องไม�น0อยกว�า ๔ ตัวชี้วัด แต�ไม�เกิน ๗ ตัวชี้วัด 
(อยู�ระหว�าง ๔ - ๗ ตัวชี้วัด) 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส�วนคะแนนร0อยละ ๓๐ ให0ประเมินจาก
สมรรถนะหลักตาม ก.พ. กําหนด 

๒. คําสั่งกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ี๒๑๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข0าราชการกรม
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. ประกาศกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง อัตราร0อยละของฐานในการ
คํานวณท่ีใช0เปRนเกณฑTในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ สําหรับรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว�างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เปRนต0นไป  

- นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข0อ ๑ ไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให0เปRนไป
ตามเกณฑTอัตราร0อยละท่ีได0ประกาศไว0ตามข0อ ๓ บุคลากร   

หมายถึง ข0าราชการพลเรือนสามัญ กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ราชการบริหาร
ส�วนกลาง) 

เง่ือนไข/หมายเหตุ : ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีนําไปใช0ในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนอยู�ภายใต0กรอบวงเงินท่ีกรมจัดสรรให0 

แหล�งข0อมูล/วิธรเก็บข0อมูล : 
การเก็บรวบรวมแบบประเมิน ปม. ๑ และ ปม. ๒ ของแต�ละสํานัก/ศูนยT/กอง/หน�วยงาน 
แบบฟอรTมพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข0าราชการ 
แผนงาน/โครงการท่ี ๑๖ : การดําเนินงานจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรTระดับกรมถ�ายทอด

ระดับ สํานัก/กอง/ศูนยTป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑-๑๘ 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๖ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรT (Strategy Map) 

เพ่ือถ�ายทอดยุทธศาสตรTและกําหนดตัวชี้วัดค�าเป(าหมายจากระดับกรมสู�ระดับสํานัก/กอง/ศูนยT
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ – ๑๘ และหน�วยงาน ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนงาน/โครงการท่ี ๑๗ : การจัดทําข0อตกลงในการปฏิบัติงานระดับบุคคล  
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๗ : ร0อยละของจํานวนบุคลากรท่ีมีการจัดทําข0อตกลงเปRนเหมายงาน

ระดับบุคคล  
คําอธิบาย: การถ�ายทอดตัวชี้วัดและเป(าหมายจากการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยลง

สู�ระดับสํานัก/กอง/ศูนยT และระดับบุคคลท่ีสอดคล0องกับเป(าหมายของหน�วยงานและส�วนราชการ 



 

๕๖ 
 

โดยให0ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑTและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว0ตามประกาศ
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑTและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข0าราชการพลเรือนสามัญในกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซ่ึง
กําหนดให0ข0าราชการในสังกัดกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยต0องมีการจัดทําข0อตกลงตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงอาจนําภารกิจท่ีได0รับมอบหมายตามอํานาจหน0าท่ีความรับผิดชอบ และภารกิจ
ท่ีได0รับมอบหมายจากอธิการบดีและรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป� มาถ�ายทอดสู�สํานัก/กอง/ศูนยT และระดับบุคคล โดยให0ดําเนินการตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (แบบ ปม. หรือ ปม. ๒) ในแต�ละรอบการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
โดยดําเนินการ ป�ละ ๒ รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว�างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม  
รอบท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว�างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ 

กันยายน  
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด0วย๒ องคTประกอบ ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส�วนคะแนนร0อยละ ๗๐ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรนะ สัดส�วนคะแนนร0อยละ ๓๐  
ท้ังนี้ การจัดทําข0อตกลงเป(าหมายงานระดับบุคคลในแต�ละรอบ เผ็นเครื่องมือท่ีสําคัญ

ของผู0บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู0ใต0บังคับบัญชาในการให0คะแนนประเมิน
ท่ีเปRนธรรม โปร�งใส และ ตรวจสอยได0 

บุคลากร หมายถึง ข0าราชการพลเรือนสามัญกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ราชการบริหารส�วนกลาง) 

เง่ือนไข/หมายเหตุ: 
การกําหนดตัวชึ้วัดและเป(าหมายระดับบุคคลของแต�ละสํานัก/กอง/ศูนยT และหน�วยงาน

ภายใน กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการตามกรอบระยะเวลา หลักเกณฑTและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว0ตามประกาศกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง 
หลักเกณฑTและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข0าราชการพลเรือนสามัญในกรมป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ดําเนินการป�ละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- ครั้งท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
สูตรการคํานวณ 
แหล�งข0อมูล/วิธีเก็บข0อมูล: ๑. การเก็บรวมแบบประเมิน ปม. และ ปม. ของแต�ละสํานัก/

ศูนยT/กอง/หน�วยงาน 
๒. สรุปรายงานผลการประเมินการกชปฏิบัติราชการของข0าราชการ   
แผนงาน/โครงการท่ี ๑๘ : การพัฒนาบุคคลกรของกรมให0เปRนไปตามแผนยุทธศาสตรT

การพัฒนาบุคลากร 



 

๕๗ 
 

ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๘ : ร0อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของโครงการภายใต0แผนยุทธศาสตรTการ
พัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการแล0วเสร็จ  

แผนงาน/โครงการท่ี ๑๙ : การบริหารการจัดการองคTความรู0ในองคTกร (Knowledge 
Management: KM) 

ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๑๙ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการจัดการความรู0ในองคTกร 
เง่ือนไข/หมายเหตุ : เปRนแผนการจัดการความรู0ท่ีสอดคล0องกับยุทธศาสตรTกรมป(องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดําเนินงานตามเกณฑT 
คุณภาพการจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดท่ี ๔ การวัด การวิเคราะหT และการจัดการ

ความรู0ในองคTกร 
แผนงาน/โครงการท่ี ๒๐ : คู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด0านบริหารงานบุคคล 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๐ : จํานวนเรื่องท่ีมีการจัดทําเปRนคู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด0าน

บริหารบุคคล  
เง่ือนไข/หมายเหตุ : คู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด0านบริหาร ป�งบประมาณพ.ศ. 

๒๕๖๑ มีหัวข0อเรื่องดังนี้ การขอรับบําเหน็จบํานาญข0าราชการกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผ�านระบบ E-pension, การรับโอนข0าราชการ, กระบวนการดําเนินการพิจารณาบุคคล เพ่ือขอรับทุน
ฝ�กอบรม ณ ต�างประเทศ, การดําเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ0าหน0าท่ี และการจัดทํา
แผนกลยุทธTการบริหารทรัพยากรบุคคล  

แผนงาน/โครงการท่ี ๒๑ : การบริหารจัดการองคTกรตามหลักธรรมภิบาล  
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๑ : ร0อยละของงระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร�งใส ในการ

ดําเนินงานของกรรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักงาน ป.ป.ท.) 
แผนงาน/โครงการท่ี ๒๒ : การจัดการข0อร0องเรียนได0อย�างโปร�งใส 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๒ : ระดับความสําเร็จของการจัดการ เรื่อง ร0องเรียน ร0องทุกขT เก่ียวกับ

การให0บริการของข0าราชการ เจ0าหน0าท่ีในสังกัดกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนงาน/โครงการท่ี ๒๓ : แผนปฏิบัติราชการด0านการป(องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ของกรม  
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๓ : ร0อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจจกรมในแผนปฏิบัติราชการ ด0าน

การป(องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ป�งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ท่ีดําเนินการแล0วเสร็จ  

เง่ือนไข/หมายเหตุ : แผนปฏิบัติราชการด0านการป(องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป�งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ มีจํานวน ๑๖ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได0แก�  

การให0ความรู0เก่ียวกับการป(องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในโครงการ
ฝ�กอบรม หลักสูตรผู0บริหารระดับต0น และระดับกลาง  

โครงการถวายสัตยTปฏิญาณ เพ่ือเปRนข0าราชการท่ีดีและพลังของแผ�นดิน 



 

๕๘ 
 

โครงการคัดเลือก “คนดีศรี ปภ.” ประจําป� 
โครงการ/กิจกรรม การเข0าวัดฟ7งธรรม และร�วมกิจกรรมทางศาสนาของเจ0าหน0าท่ี ปภ.  
กิจกรรมประชาสัมพันธT รณรงคTให0เจ0าหน0าท่ี ปภ. รักษาศีล ๕ 
กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพระราชดําริ ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการอบรม/สัมมนาการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส�งเสริมให0มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาข0าราชการให0ความรู0เก่ียวกับวินัย ประมวลจริยธรรม  
โครงการเพ่ิมศักยภาพและการมีส�วนร�วมของเครือข�ายอาสาสมัครป(องกันภัยฝ�ายพล

เรือน (อปพร.) หรือภาคประชาชนในการสอดส�องเฝ(าระวังและแจ0งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข0าราชการและเจ0าหน0าท่ีในสังกัด 

โครงการรณรงคTเผยแพร�ประชาสัมพันธTข0อมูลความรู0  เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข0อบังคับ วินัยข0าราชการ ประมวลจริยธรรม และจรรยาข0าราชการ 

โครงการจัดทําข0อมูลข�าวสารเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข0อบังคับต�าง ๆ ของหน�วยงาน
ในสังกัด และความรู0เก่ียวกับการป(องกันการทุจริต เผยแพร�ไว0ในศูนยTข0อมูลข�าวสารของ ปภ. และใน
เว็บไวรTกรม เพ่ือให0ประชาชนสามารถสืบค0นและตรวจสอบได0 ตาม พ.ร.บ. ข0อมูลข�าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายท่ีเก่ียวข0อง 

โครงการตรวจนิเทศงานประจําป� เพ่ือติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน�วยงาน
ในสังกัด และให0คําปรึกษา หากมีป7ญหาในการปฏิบัติงาน 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ ป.ป.ท. (ITA)ประจําป� 
๒๕๖๑ 

โครงการตรวจราชการของผู0ตรวจราชการกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป� 
การจัดส�งบุคลากรเข0ารับการฝ�กอบรมและเพ่ิมทักษะความรู0ในการปฏิบัติการป(องกัน

และปราบปรามการทุจริตหรือความรู0เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เช�นหลักสูตรธรรมาภิบาลของ
ผู0บริหาร หรือหลักสูตรเก่ียวกับการป(องกันและปราบปรามการทุจริต 

ช�องทางการรับเรื่องร0องเรียน ข0อคิดเห็น ข0อเสนอแนะ จากประชาชน 
การรับเรื่องร0องเรียนและติดตาม การจัดการเรื่องร0องเรียนการทุจริตของหน�วยงานใน

สังกัด 
แผนงาน/โครงการท่ี ๒๔ : แผนปรับปรุงสภาพแวดล0อมในการทํางาน 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๔ : ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงสภาพแวดล0อมในการทํางาน 
แผนงาน/โครงการท่ี ๒๕ : การจัดหาสวัสดิการให0กับบุคลากรของกรม นอกเหนือจากท่ี

รัฐจัดให0 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๕ : จํานวนสวัสดิการท่ีมีการจัดหาให0กับบุคลากร ปภ. 
เง่ือนไข/หมายเหตุ : การจัดสวัสดิการ หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการดํารงชีพให0กับบุคลากรของกรมนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดให0 เช�น การจัดทําข0อตกลงกับสถาบัน
การเงินในการให0สินเชื่อแก�บุคลากร, โครงการท่ีพักสําหรับบุคลากร ปภ., การตรวจสุขภาพประจําป�, 
การมอบทุนการศึกษาให0แก�บุตร-ธิดา ของบุคลากร ปภ. ร0านค0าสวัสดิการ เปRนต0น 



 

๕๙ 
 

แผนงาน/โครงการท่ี ๒๖ : การปรับปรุงแผนผูกพันและสวัสดิภาพในการทํางานของ
บุคลากรของกรม 

ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๖ : ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแผนผูกพันสวัสดิภาพในการ
ทํางานของบุคลากร 

แผนงาน/โครงการท่ี ๒๗ : การประกาศเกียรติคุณข0าราชการดีเด�น 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๗ : ระดับความสําเร็จในการคัดเลือกข0าราชการพลเรือนดีเด�น 
แผนงาน/โครงการท่ี ๒๘ : โครงการคนดี ศรี ปภ. 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๘ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ “คนดี ศรี ปภ.” 
หน�วยวัด : ระดับ 
แผนงาน/โครงการท่ี ๒๙ : การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคล 
ตัวชี้วัดย�อยท่ี ๒๙ : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการประชุมชี้แจงการบริหารงาน

บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๐ 
 

 ๒.๖.๕ ผังโครงสร�างกรมปxองกันและบรรเทาสาธารณภัย๘๘ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๕ ผังโครงสร0างกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ๒.๖.๖ พระราชบัญญัติปxองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 พระราชบัญญัติป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐๘๙ ซ่ึงมีผลใช0บังคับ ต้ังแต�
วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปRนต0นไป มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ขอบเขต (มาตรา ๓) 

                                                           

 
๘๘ อ0างแล0ว. 
๘๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐, 

“ราชกิจจานุเบกษา” เล�ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๕๒ ก วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๐.  



 

๖๑ 
 

  พระราชบัญญัติดังกล�าวมีขอบเขตการดําเนินการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ครอบคลุมเรื่องอุบัติภัยด0วย โดยยกเลิกพระราชบัญญัติป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ�ายพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป(องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  คํานิยาม (มาตรา ๔) 
  “สาธารณภัย” หมายความว�า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล0ง โรคระบาดในมนุษยT โรค
ระบาดสัตวT โรคระบาดสัตวTน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต�อ
สาธารณชน ไม�ว�าเกิดจากธรรมชาติ มีผู0ทําให0เกิดข้ึน อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก�อให0เกิดอันตรายแก�
ชีวิต ร�างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก�ทรัพยTสินของประชาชน หรือของรัฐ และให0
ความหมายรวมถึงภัยทางอากาศ และการก�อวินาศกรรมด0วย 
  “ภัยทางอากาศ” หมายความว�า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
  “การก�อวินาศกรรม” หมายความว�า การกระทําใด ๆ อันเปRนการมุ�งทําลายทรัพยTสิน
ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปRนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน�วงเหนี่ยวระบบ
การปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร0ายต�อบุคคลอันเปRนการก�อให0เกิดความป7£นป�วนทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ�งหมายท่ีจะก�อให0เกิดความเสียหายต�อความม่ันคงของรัฐ 
  “องคTกรปกครองส�วนท0องถ่ินแห�งพ้ืนท่ี” หมายความว�า องคTการบริหารส�วนตําบล 
เทศบาล เมืองพัทยา และองคTกรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังแต�ไม�ได0หมายความรวมถึง
องคTการบริหารส�วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  คณะกรรมการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ (กปภ.ช.) 
  องคTประกอบ (มาตรา ๖) ประกอบด0วย กรรมการท้ังหมด ๒๓ คน ดังนี้ 
   ๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปRนประธาน
กรรมการ 
   ๒) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย เปRนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
   ๓) อธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปRนกรรมการและเลขานุการ 
   ๔) ข0าราชการกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวนไม� เ กินสองคนเปRน
ผู0ช�วยเลขานุการ 
  อํานาจหน0าท่ี(มาตรา ๗) 
   ๑) กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ 
   ๒) พิจารณาให0ความเห็นชอบแผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติก�อน
เสนอคณะรัฐมนตรี 
   ๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว�างหน�วยงาน
ของรัฐ องคTกรปกครองส�วนท0องถ่ิน และหน�วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข0องให0มีประสิทธิภาพ 
   ๔) ให0คําแนะนํา ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหน0าท่ีในการป(องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
   ๕) วางระเบียบเก่ียวกับค�าตอบแทน ค�าทดแทน และค�าใช0จ�ายในการดําเนินการ
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 



 

๖๒ 
 

   ๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว0ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  หน�วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๑) 
  ให0กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปRนหน�วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการ
เก่ียวกับการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีอํานาจหน0าท่ี ดังนี้ 
    ๑) จัดทําแผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติเสนอ (กปภ.ช.) เพ่ือขอ
อนุมัติต�อคณะรัฐมนตรี 
   ๒) จัดให0มีการศึกษาวิจัย เพ่ือหามาตรการในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยให0
มีประสิทธิภาพ 
   ๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให0การสนับสนุน และช�วยเหลือหน�วยงานของรัฐ 
องคTกรปกครองส�วนท0องถ่ิน และหน�วยงานภาคเอกชนในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
ให0การสงเคราะหTเบ้ืองตนแก�ผู0ประสบภัย ผู0ได0รับภยันตราย หรือผู0ได0รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
   ๔) แนะนํา ให0คําปรึกษา และอบรมเก่ียวกับการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก�
หน�วยงานของรัฐ องคTกรปกครองส�วนท0องถ่ิน และหน�วยงานภาคเอกชน 
   ๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในแต�ละระดับเพ่ือประโยชนTในการปฏิบัติงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพ้ืนท่ีจะจัดให0มีศูนยTป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในบางจังหวัดตามความจําเปRนเพ่ือ
ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น และจังหวัดใกล0เคียง และจัดให0มีสํานักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เพ่ือกํากับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด หรือ
ตามท่ีผู0อํานวยการจังหวัดมอบหมายก็ได0 (มาตรา ๑๑) โดยให0ศูนยTป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เดิมเปRนศูนยTป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตตาม พ.ร.บ.นี้ (มาตรา ๕๗) 
  แผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดให0มีการจัดทําแผนการป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน ๓ ระดับ ดังนี้ 
   ๑) แผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ โดยกรมป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจัดทําร�วมกับหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข0อง ตัวแทนองคTกรปกครองส�วนท0องถ่ินแต�ละประเภท 
และหน�วยงานภาคเอกชน โดยต0องมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
   ๑.๑) แนวทาง มาตรการ งบประมาณในการดําเนินงานการป(องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย�างเปRนระบบและต�อเนื่อง และแนวทาง วิธีการให0ความช�วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร0อนของรัฐและองคTกรปกครองส�วนท0องถ่ินท่ีรับผิดชอบ 
   ๑.๒) แนวทางในการเตรียมความพร0อมด0านบุคลากร อุปกรณT เครื่องมือเครื่องใช0 
และจัดระบบการปฏิบัติการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝ�กบุคลากร และประชาชน 
   ๑.๓) แนวทางในการซ�อมแซม บูรณะ และฟ� นฟูพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
   ท้ังนี้ ให0นําแผนฯ ดังกล�าวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ และขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให0หน�วยงานของรัฐและองคTกรปกครอง
ส�วนท0องถ่ินท่ีเก่ียวข0องยึดเปRนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒) 



 

๖๓ 
 

    ๒) แผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทําโดยคณะกรรมการท่ีมีผู0ว�า
ราชการจังหวัดเปRนประธาน โดยผู0ว�าราชการจังหวัดเปRนผู0ลงนามประกาศใช0ซ่ึงแผนฯ ดังกล�าวต0อง
สอดคล0องกับแผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติและมีสาระสําคัญ ดังนี้ (มาตรา ๑๖ 
และมาตรา ๑๗) 
   ๒.๑) การจัดต้ังศูนยTอํานวยการเฉพาะกิจเม่ือเกิดสาธารณภัย โครงสร0าง และผู0มี
อํานาจสั่งการด0านต�าง ๆ ในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๒.๒ แผนและข้ันตอนขององคTกรปกครองส�วนท0องถ่ินในการจัดหาวัสดุ อุปกรณT 
เครื่องมือ เครื่องใช0 และยานพาหนะ เพ่ือใช0ในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๒.๓) แผนและข้ันตอนขององคTกรปกครองส�วนท0องถ่ินในการจัดให0มีเครื่องหมาย 
สัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ0งให0ประชาชนได0ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
   ๒.๔) แผนปฏิบัติการในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคTกรปกครอง
ส�วนท0องถ่ิน 
   ๒.๕) แผนการประสานงานกับองคTการสาธารณกุศล 
   ๓) แผนการป(อง กันและบรรเทาสาธารณภัยกรุ ง เทพมหานคร จัด ทําโดย
คณะกรรมการ ซ่ึงมีผู0ว�าราชการกรุงเทพมหานครเปRนประธาน โดยผู0ว�าราชการกรุงเทพมหานครเปRนผู0
ลงนามประกาศใช0 ซ่ึงแผนฯ ดังกล�าวต0องสอดคล0องกับแผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห�งชาติ และมีสาระสําคัญ ดังนี้ (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔)  
   ๓.๑) การจัดต้ังศูนยTอํานวยการเฉพาะกิจเม่ือเกิดสาธารณภัย โครงสร0างและผู0มี
อํานาจสั่งการด0านต�าง ๆ ในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๓.๒) แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณT เครื่องมือ เครื่องใช0 และ
ยานพาหนะ เพ่ือใช0ในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๓.๓) แผนและข้ันตอนในการจัดให0มีเครื่องหมาย สัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใดในการ
แจ0งให0ประชาชนได0ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
   ๓.๔) แผนปฏิบัติการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
    ๓.๕) แผนการประสานกับองคTกรสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 
   ท้ังนี้ ให0หน�วยงานหรือบุคคลท่ีมีหน0าท่ีจัดทําแผนตามพระราชบัญญัตินี้จัดทํา
แผนให0แล0วเสร็จภายในสองป�นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ โดยระหว�างท่ียังจัดทําแผนไม�แล0ว
เสร็จ ให0ดําเนินการตามแผนท่ีใช0บังคับอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ (มาตรา ๕๖) 
  การบัญชาการ 
  กําหนดให0การบัญชาการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปRนอํานาจหน0าท่ีของบุคคล 
ดังนี้ 
  ๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย กรณีเกิดสาธารณภัย
ร0ายแรงอย�างยิ่ง (มาตรา ๓๑) 
  ๒) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย เปRนผู0บัญชาการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห�งชาติ มีอํานาจควบคุมและกํากับการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ัวราชอาณาจักรให0เปRนไป
ตามแผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ และมีอํานาจบังคับบัญชาและสั่งการ



 

๖๔ 
 

ผู0อํานวยการ รองผู0อํานวยการ ผู0ช�วยผู0อํานวยการ เจ0าพนักงาน และอาสาสมัครได0ท่ัวราชอาณาจักร 
(มาตรา ๑๓) 
  ๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปRนรองผู0 บัญชาการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห�งชาติ มีหน0าท่ีช�วยเหลือผู0บัญชาการในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน0าท่ีตามท่ี
ผู0บัญชาการมอบหมาย โดยให0มีอํานาจบังคับบัญชาและสั่งการรองจากผู0บัญชาการ (มาตรา ๑๓) 
  การปฏิบัติการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เปRนอํานาจหน0าท่ีของผู0อํานวยการ เจ0าพนักงาน และอาสาสมัครในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  ๑) อธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปRนผู0อํานวยการกลาง มีหน0าท่ีในการ
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ัวราชอาณาจักร (มาตรา ๑๔) 
  ๒) ผู0ว�าราชการจังหวัด เปRนผู0อํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตจังหวัด (มาตรา ๑๕) 
  ๓) นายกองคTการบริหารส�วนจังหวัด เปRนรองผู0อํานวยการจังหวัด มีหน0าท่ีช�วยเหลือ
อํานวยการจังหวัดในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๘) 
 ๔) นายอําเภอ เปRนผู0อํานวยการอําเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน0าท่ีในการป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ (มาตรา ๔ และมาตรา ๑๙) 
  ๕) ผู0บริหารองคTกรปกครองส�วนท0องถ่ินแห�งพ้ืนท่ี (นายกองคTการบริหารส�วนตําบล 
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน0าผู0บริหารขององคTกรปกครองส�วนท0องถ่ินแห�งพ้ืนท่ีอ่ืนท่ี
มีกฎหมายจัดต้ัง) เปRนผู0อํานวยการท0องถ่ิน มีหน0าท่ีในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท0องถ่ิน และมีหน0าท่ีช�วยเหลือผู0อํานวยการจังหวัดและผู0อํานวยการอําเภอตามท่ีได0รับมอบหมาย 
(มาตรา ๔ และมาตรา ๒๐) 
  ๖) ผู0ว�าราชการกรุงเทพมหานคร เปRนผู0อํานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการ
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา ๓๒) 
  ๗) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปRนรองผู0อํานวยการกรุงเทพมหานคร มีหน0าท่ีช�วยเหลือ
ผู0อํานวยการกรุงเทพมหานครในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสามารถมอบหมายรองปลัด
กรุงเทพมหานครเปRนผู0ปฏิบัติได0 (มาตรา ๓๕) 
  ๘) ผู0อํานวยการเขตในแต�ละเขตของกรุงเทพมหานคร เปRนผู0ช�วยผู0อํานวยการ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบและมีหน0าท่ี
ช�วยเหลือผู0อํานวยการกรุงเทพมหานครตามท่ีได0รับมอบหมาย (มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗) 
  ๙) เจ0าพนักงาน ให0ผู0อํานวยการมีอํานาจแต�งต้ังเจ0าพนักงาน เพ่ือปฏิบัติหน0าท่ีในการ
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ โดยหลักเกณฑTการแต�งต้ังและการปฏิบัติหน0าท่ีของ
เจ0าพนักงานให0เปRนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๓๙) 
  ๑๐) อาสาสมัคร ให0ผู0อํานวยการในระดับต�างๆ จัดให0มีอาสาสมัครในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือช�วยเหลือเจ0าพนักงานในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน0าท่ีอ่ืนตามท่ีได0รับ
มอบหมาย และตามท่ีกําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๔๑) 



 

๖๕ 
 

  ๑๑) องคTการสาธารณกุศลหรือบุคคลท่ีช�วยเหลือการปฏิบัติหน0าท่ีของเจ0าพนักงานใน
ระหว�างเกิดสาธารณภัย สามารถช�วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยได0ตามท่ีผู0อํานวยการหรือเจ0า
พนักงานมอบหมาย (มาตรา ๔๒) 
  การป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑) เม่ือเกิดหรือคาดว�าจะเกิดสาธารณภัยในเขตองคTกรปกครองส�วนท0องถ่ินแห�งพ้ืนท่ีใด 
ให0เปRนหน0าท่ีของผู0อํานวยการท0องถ่ินแห�งพ้ืนท่ีนั้น โดยผู0อํานวยการอําเภอ และผู0อํานวยการจังหวัดมี
อํานาจหน0าท่ีเช�นเดียวกับผู0อํานวยการท0องถ่ินในเขตอําเภอ และจังหวัด แล0วแต�กรณี (มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๒) 
  ๒) กรณีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู�ในความรับผิดชอบของผู0อํานวยการท0องถ่ิน
หลายคน) ผู0อํานวยการท0องถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใช0อํานาจหรือปฏิบัติหน0าท่ีตามมาตรา ๒๑ ไปพลาง
ก�อนก็ได0 แล0วให0แจ0งผู0อํานวยการท0องถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว และกรณีผู0อํานวยการท0องถ่ินมีความ
จําเปRนต0องได0รับความช�วยเหลือจากเจ0าหน0าท่ีของรัฐหรือหน�วยงานของรัฐท่ีอยู�นอกเขตองคTกร
ปกครองส�วนท0องถ่ินแห�งพ้ืนท่ีของตน ให0แจ0งผู0อํานวยการอําเภอ หรือผู0อํานวยการจังหวัด แล0วแต�
กรณี เพ่ือสั่งการต�อไป (มาตรา ๒๒) 
  ๓) ผู0อํานวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดต�อหรือใกล0เคียงกัน มีหน0าท่ีสนับสนุนการป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก�ผู0อํานวยการ ซ่ึงรับผิดชอบในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
(มาตรา ๒๓) 
  ๔) เม่ือเกิดสาธารณภัย เจ0าพนักงานท่ีประสบเหตุมีหน0าท่ีต0องเข0าดําเนินการเบ้ืองตนเพ่ือ
ระงับภัยนั้น แล0วรีบรายงานให0ผู0อํานวยการท0องถ่ินสั่งการต�อไป และในกรณีจําเปRน เจ0าพนักงานมี
อํานาจดําเนินการใดเพ่ือประโยชนTในการคุ0มครองชีวิตหรือป(องกันอันตรายท่ีจะเกิดแก�บุคคล (มาตรา 
๒๔) 
  ๕) กรณีเจ0าพนักงานจําเปRนต0องเข0าไปในอาคารหรือสถานท่ีท่ีอยู�ใกล0เคียงกับบริเวณท่ี
เกิดสาธารณภัย เพ่ือทําการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให0กระทําได0ต�อเม่ือได0รับอนุญาตจาก
เจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล0ว เว0นแต�ไม�มีเจ0าของ หรือผู0ครอบครองอยู�ในเวลานั้น 
หรือเม่ือมีผู0อํานวยการอยู�ด0วย หากทรัพยTสินนั้นเปRนสิ่งท่ีทําให0เกิดสาธารณภัยได0ง�าย ให0เจ0าพนักงานมี
อํานาจหน0าท่ีสั่งการให0เจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคาร ขนย0ายทรัพยTสินนั้นออกจากอาคารหรือ
สถานท่ีดังกล�าว หากเจ0าของหรือผู0ครอบครองไม�ปฏิบัติตาม เจ0าพนักงานมีอํานาจขนย0ายทรัพยTสินนั้น
ได0ตามความจําเปRนแก�การป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ0าพนักงานไม�ต0องรับผิดชอบความ
เสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกล�าว (มาตรา ๒๖) 
  ๖) ให0ผู0อํานวยการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํารวจความเสียหายจากสาธารณภัย และจัดทํา
บัญชีรายชื่อผู0ประสบภัยและทรัพยTสินท่ีเสียหายไว0เปRนหลักฐานพร0อมท้ังออกหนังสือรับรองให0
ผู0ประสบภัยไว0เปRนหลักฐานในการรับการสงเคราะหTและฟ� นฟู (มาตรา ๓๐) 
  ๗) ความสัมพันธTระหว�างหน�วยงานในพ้ืนท่ีกับหน�วยทหารในการบริหารจัดการสาธารณ
ภัย กําหนดให0หน�วยทหารเข0ามามีส�วนร�วมต้ังแต�ข้ันตอนการจัดทําแผนกรณีเกิดสาธารณภัยข้ึน หาก
ต0องมีหน�วยทหารเข0าร�วมดําเนินการ กําหนดให0จัดทําเปRนบันทึกข0อตกลงร�วมกันระหว�างผู0ว�าราชการ
จังหวัดในฐานะผู0 อํานวยการจังหวัด หรือผู0ว�าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู0 อํานวยการ



 

๖๖ 
 

กรุงเทพมหานครกับผู0บัญชาการทหารในเขตพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข0อง เว0นแต�เปRนกรณีการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๔๖) 
  การป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ในกรณีมีความจําเปRนต0องได0รับความช�วยเหลือจากเจ0าหน0าท่ีของรัฐหรือหน�วยงานของ
รัฐใดในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร ให0ผู0อํานวยการ
กรุงเทพมหานคร แจ0งเจ0าหน0าท่ีของรัฐหรือหน�วยงานของรัฐโดยให0เปRนหน0าท่ีท่ีจะต0องดําเนินการให0
ความช�วยเหลือในการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานครตามท่ีได0รับแจ0ง
โดยเร็ว (มาตรา ๓๘) 
  สรุปสาระสําคัญของแผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  แผนการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ เปRนการนําการบริหาร
จัดการสาธารณภัยเชิงรุกและอย�างยั่งยืน ภายใต0หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) มาเปRนแนวคิดหลัก เพ่ือนําไปสู�
การจัดการสาธารณภัยอย�างยั่งยืน โดยสอดคล0องกับกรอบการดําเนินงานของเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ นําไปสู�การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามหลักสากล คือ รู0รับ-ปรับตัว-ฟ� นเร็วท่ัว-อย�างยั่งยืน : (Resilience) ประกอบด0วย ๔ ยุทธศาสตรT 
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรTท่ี ๑ การมุ�งเน0นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปRนการป(องกันและลด
ผลกระทบ โดยใช0โครงสร0างและไม�ใช0โครงสร0าง รวมถึงการเตรียมความพร0อมท้ังบุคลากร เครื่องมือ 
อุปกรณT และงบประมาณไว0ด0วยกัน ซ่ึงได0ผนวกหลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให0เปRนนโยบาย
ของรัฐ ท้ังด0านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล0อม รวมถึงการป(องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร0อมรับมือภัยพิบัติ โดยมุ�งเน0นการสร0างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให0มี
มาตรฐาน 
  ยุทธศาสตรTท่ี ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การจัดการในภาวะฉุกเฉินให0
เปRนระบบ มีเอกภาพ และได0มาตรฐาน โดยการจัดระบบการจัดการทรัพยากรเพ่ือเผชิญเหตุการณT
ฉุกเฉิน รวมท้ังสามารถช�วยเหลือบรรเทาทุกขTได0อย�างรวดเร็ว โดยใช0การกํากับควบคุมพ้ืนท่ี (Area 
Command) และการบัญชาการเหตุการณT (Incident Commend) เปRนเครื่องมือในการสั่งการ 
ควบคุมและประสานความร�วมมือของแต�ละหน�วยงาน 
  ยุทธศาสตรTท่ี ๓ กากรเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ� นฟูอย�างยั่งยืน มุ�งเน0นการดําเนินงานภาย
หลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินบรรเทาหรือได0ผ�านพ0นไปแล0ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การ
ดํารงชีวิต และวิถีความเปRนอยู�ของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยให0กลับสู�สภาวะปกติหรือพัฒนาให0ดีกว�า
และปลอดภัยกว�าเดิม (Build Back Better and Safer) โดยใช0การประเมินความต0องการหลังเกิดสา
ธารณภัย (Post –Disaster Need Assessment : PDNA) เปRนเครื่องมือในการประเมินความเสียหาย
ของสินทรัพยTทางกายภาพและสาธารณูปโภคท่ีได0รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
  ยุทธศาสตรTท่ี ๔ การส�งเสริมความร�วมมือระหว�างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย  โดยให0เห็นความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในด0านการประสานความ
ช�วยเหลือด0านมนุษยธรรมและการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด0านมนุษยธรรม และการ



 

๖๗ 
 

ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด0านมนุษยธรรมโดยการประสานความร�วมมือด0านมนุษยธรรม ณ 
จุดเดียว (Single Window) เพ่ือให0การ “รับ” และ “ให0” ความช�วยเหลือมีเอกภาพและได0มาตรฐานสากล 
 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 การวิจัยครั้งนี้ผู0วิจัยได0ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข0องกับเรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทยโดยแยกผลงานวิจัยออกเปRน ๒ ประเภทคืองานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยใน
ต�างประเทศดังนี้ 
 ๒.๗.๑ งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับปhจจัยท่ีสFงผลตFอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 ศิริพร ลือวิภาสกุล๙๐ ได0ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการตํารวจ
ไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพ่ือศึกษาองคTประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการ
ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๗ และเพ่ือทดสอบความสอดคล0องของโมเดลโครงสร0างของ
องคTประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการตํารวจไทยในเชิงทฤษฎีกับข0อมูลเชิงประจักษT 
ผลการศึกษาพบว�า ๑. องคTประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการตํารวจในสังกัด
ตํารวจภูธรภาค๗ประกอบด0วย๘องคTประกอบได0แก� ๑) การพัฒนาความสามารถของบุคคล ๒) การบูร
ณาการด0านสังคม ๓) ความม่ันคงและความก0าวหน0าในงาน ๔) ประชาธิปไตยในองคTการ ๕) ความ
เก่ียวข0องอันเปRนประโยชนTต�อสังคม ๖) สภาพแวดล0อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ๗) ความสมดุล
ระหว�างการทํางานและชีวิตส�วนตัวและ ๘) ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ๒. ผลการตรวจสอบ
ความสอดคล0องของโมเดลโครงสร0างองคTประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการตํารวจใน
สังกัดตํารวจภูธรภาค ๗ กับข0อมูลเชิงประจักษTพบว�าค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนคือ Chi-square 
= 1991.437, df = 908, Chi-square/df (CMIN/DF) = 2.193, RMR = .043, RMSEA = .056, CFI 
= 1.000 แสดงว�ารูปแบบโมเดลการวิเคราะหTองคTประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการ
ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๗ เชิงยืนยันลําดับท่ีสองมีความสอดคล0องกับข0อมูลเชิงประจักษT 

 เพ็ญนี ภูมิธรานนทT๙๑ ได0ทําการศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต�อสังคมกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน พบว�าความสัมพันธTของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมประเด็นการปฏิบัติ
ด0านแรงงานขององคTการ (Corporate Social Responsibility) กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ 
บุคลากร (Quality of Work Life) มีความสัมพันธTกันและเปRนไปในทิศทางเดียวกัน โดยองคTประกอบ
ท่ีสําคัญท่ีสุดของกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมขององคTการธุรกิจประเด็นการปฏิบัติด0านแรงงาน

                                                           

 ๙๐ ศิริพร ลือวิภาสกุล, “คุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการตํารวจไทย”, หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ๒๕๕๓), หน0า (๑). 

 
๙๑

 เพ็ญนี ภูมิธรานนทT, “ความสัมพันธTระหว�างความรับผิดชอบต�อสังคมและคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

บุคลากรขององคTการธุรกิจในประเทศไทย”, วารสารสุทธิปริทัศนE, ป�ท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๗๖ (พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๔): 
๑๘๗-๒๐๔. 



 

๖๘ 
 

นั้นคือประเด็นการสานเสวนาทางสังคม และองคTประกอบท่ีสําคัญรองลงมาคือการพัฒนาและ
ฝ�กอบรมทรัพยากรมนุษยT 

 ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี๙๒ ได0ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษT ผลการวิจัยพบว�า ๑) ผู0ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปRนเพศหญิง มีอายุ ๒๕-๓๕ ป� 
มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีสถานท่ีทํางานอยู�ท่ีวิทยาลัยราชพฤกษT (นนทบุรี) ปฏิบัติหน0าท่ีเปRน
อาจารยT ท่ีมีประสบการณTในการปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยราชพฤกษT ๑-๒ ป� มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษTโดยรวมอยู�ในระดับมาก๒) ผลการวิเคราะหTเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษT จําแนกตามเพศ พบว�า เพศชาย มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ด0านความสัมพันธTทางสังคมและด0านการสร0างกฎเกณฑTในหน�วยงานมากท่ีสุด ส�วนเพศหญิงมีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานด0านความสัมพันธTทางสังคมมากท่ีสุด จําแนกตามสถานภาพด0านอายุ พบว�า 
กลุ�มอายุตํ่ากว�า ๒๕ ป� มีคุณภาพชีวิตการทํางานด0านการสร0างกฎเกณฑTในหน�วยงานมากท่ีสุด ส�วน
กลุ�มอายุ ๒๕-๓๕ ป� มีคุณภาพชีวิตการทํางานด0านความสัมพันธTทางสังคมมากท่ีสุด ส�วนกลุ�มอายุ 
๓๖-๔๖ ป� มีคุณภาพชีวิตการทํางานด0านความสัมพันธTทางสังคมมากท่ีสุด ส�วนกลุ�มอายุมากกว�า ๔๖ 
ป� มีคุณภาพชีวิตการทํางานด0านโอกาสในการพัฒนาความสามารถมากท่ีสุด จําแนกตามสถานภาพ
ด0านระดับการศึกษา พบว�ากลุ�มระดับการศึกษา ปวช. มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ด0านสิ่งแวดล0อม
ความปลอดภัยและสุขภาพมากท่ีสุด กลุ�มระดับการศึกษา ปวส. มีคุณภาพชีวิตการทํางานด0านความ
ม่ันคงและความก0าวหน0าในงานมากท่ีสุด กลุ�มระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ด0านความสัมพันธTทางสังคมและด0านการสร0างกฎเกณฑTในหน�วยงานมากท่ีสุดกลุ�มระดับการศึกษา
ปริญญาโทมีคุณภาพชีวิตการทางานด0านความสัมพันธTทางสังคมมากท่ีสุด ส�วนกลุ�มระดับการศึกษา
ปริญญาเอก มีคุณภาพชีวิตการทํางานด0านโอกาสในการพัฒนาความสามารถมากท่ีสุดจําแนกตาม
สถานภาพด0านสถานท่ีท่ีทํางาน พบว�า กลุ�มวิทยาลัยราชพฤกษT (นนทบุรี) และวิทยาลัยราชพฤกษT 
(ศูนยTวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต) มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ด0านความสัมพันธTทางสังคมมากท่ีสุดจําแนก
ตามสถานภาพด0านสายการปฏิบั ติงาน พบว�า สายอาจารยT มีคุณภาพชีวิตการทํางานด0าน
ความสัมพันธTทางสังคมมากท่ีสุด และสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการทํางานด0านความสัมพันธTทาง
สังคมและด0านการสร0างกฎเกณฑTในหน�วยงานมากท่ีสุด จําแนกตามสถานภาพด0านประสบการณT 
พบว�ากลุ�มน0อยกว�า ๑ ป� กลุ�ม ๑-๓ ป� และกลุ�มมากกว�า ๖ ป� มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ด0าน
ความสัมพันธTทางสังคมมากท่ีสุด ส�วนกลุ�ม ๔-๖ ป� มีคุณภาพชีวิตการทํางานด0านความรับผิดชอบต�อ
สังคมมากท่ีสุด 

 เจษฎา วิทยาสมบูรณT๙๓ ได0ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของข0าราชการ: 
กรณีศึกษาเจ0าหน0าท่ีดับเพลิงกองปฏิบัติการดับเพลิงท่ี ๑ สํานักป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคT เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของข0าราชการ 

                                                           

 ๙๒ ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี, “คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษT” รายงานการ
วิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษT, ๒๕๕๗), หน0า (๑). 

 ๙๓ เจษฎา วิทยาสมบูรณT, “คุณภาพชีวิตในการทํางานของข0าราชการ: กรณีศึกษาเจ0าหน0าท่ีดับเพลิง
กองปฏิบัติการดับเพลิงท่ี ๑ สํานักป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร”, หลักสูตรรัฐศาสตรEและรัฐ
ประศาสนศาสตรE, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖), หน0า (๑). 



 

๖๙ 
 

กรณีศึกษาเจ0าหน0าท่ีดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงท่ี ๑ สํานักป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ศึกษาป7จจัยท่ีมีความสัมพันธTกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ0าหน0าท่ีดับเพลิง
กองปฏิบัติการดับเพลิงท่ี ๑ สํานักป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ0าหน0าท่ีดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงท่ี ๑ สํานัก
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๘๖ คน ผลการวิจัยสรุป คือ ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของข0าราชการ กรณีศึกษาเจ0าหน0าท่ีดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงท่ี ๑ 
สํานักป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ส�วนใหญ�อยู�ในระดับปานกลาง ป7จจัยท่ีมีผล
ต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน ได0แก� ป7จจัยอายุราชการความม่ันคงในการทํางาน สภาพแวดล0อมใน
การทํางาน ค�าตอบแทนท่ียุติธรรม การติดต�อสื่อสารและการมีส�วนร�วมในการทํางาน มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติน0อยกว�า .๐๕ 
 กมล กฤษวงศT๙๔ ได0ทําการศึกษาเรื่อง ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข0าราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพ่ือ
ศึกษาความแตกต�างของป7จจัยทางประชากรศาสตรT ความสัมพันธTระหว�างป7จจัยด0านการบริหาร 
ป7จจัยด0านสิ่งแวดล0อมในองคTกร และป7จจัยด0านความพึงพอใจ กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข0าราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ผลการวิจัย พบว�ากลุ�มตัวอย�างส�วน
ใหญ�เปRนเพศชาย มีอายุต้ังแต� ๕๐ ป�ข้ึนไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายได0
ต�อเ ดือนมากกว�า ๓๕,๐๐๐ บาท มีลักษณะของตําแหน�งอยู� ในระดับผู0ปฏิ บั ติ  ป7จจัยด0าน
ประชากรศาสตรT ได0แก� เพศ และ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธTกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข0าราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดย เพศ และระดับการศึกษา ท่ี
แตกต�างกันมีผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรแตกต�างกัน ป7จจัยการบริหารงานในองคTกร ป7จจัยด0านสิ่งแวดล0อมในองคTกร ป7จจัยด0าน
ความพึงพอใจ มีผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 อดิเทพ มโนการ๙๕ ได0ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพแวดล0อมในการทํางานท่ีส�งผล
ต�อคุณภาพชีวิตของข0าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร มีวัตถุประสงคT ๑) เพ่ือ
ศึกษาความแตกต�างทางด0านป7จจัยส�วนบุคคลท่ีมีผลต�อคุณภาพชีวิตของข0าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร ๒) เพ่ือศึกษาความสัมพันธTระหว�างสภาพแวดล0อมในการทํางานกับ
คุณภาพชีวิตของข0าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธT
ระหว�างป7จจัยภายในกับคุณภาพชีวิตของข0าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ๔) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธTระหว�างป7จจัยภายนอกกับคุณภาพชีวิตของข0าราชการนายทหารชั้นประทวน

                                                           

 ๙๔ กมล กฤษวงศT, “ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของข0าราชการกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”, วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร, ป�ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม–
ธันวาคม ๒๕๕๖): ๑๗-๑๘. 

 
๙๕ อดิเทพ มโนการ, “การศึกษาสภาพแวดล0อมในการทํางานท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตของข0าราชการ

นายทหารช้ันประทวนกรมการทหารสื่อสาร”, วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร, ป�ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ 
(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖): ๔๑. 



 

๗๐ 
 

กรมการทหารสื่อสาร ผลการวิจัยพบว�า ป7จจัยส�วนบุคคล เฉพาะรายได0ต�อเดือนท่ีแตกต�างกันมีผลต�อ
คุณภาพชีวิตอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ องคTประกอบของสภาพแวดล0อมในการทางาน ๑ 
ด0านท่ีมีความสัมพันธTกับคุณภาพชีวิตของข0าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย�าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ คือ สภาพการทํางาน ป7จจัยภายในมีความสัมพันธTต�อคุณภาพชีวิต 
พบว�ามีตัวแปรอิสระของป7จจัยภายในท้ัง ๒ ด0านท่ีมีความสัมพันธTกับคุณภาพชีวิตของข0าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ คือ ด0านสุขภาพ
และด0านจิตใจ ป7จจัยภายนอกมีความสัมพันธTต�อคุณภาพชีวิตพบว�ามีตัวแปรอิสระของป7จจัยภายนอก 
๒ ด0านท่ีมีความสัมพันธTกับคุณภาพชีวิตของข0าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ คือ ด0านครอบครัว และด0านเศรษฐกิจ  
 เจตนิพิฐ สุจิระกุล๙๖ ได0ทําการศึกษาเรื่อง ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวัตถุประสงคTคือ ๑) 
เพ่ือศึกษาป7จจัยท่ีเก่ียวข0องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครู ๒) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของครู ๓) เพ่ือศึกษาป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพการทํางานของครู ผลการวิจัยพบว�า ๑) ครู
ปฏิบัติตามป7จจัยท่ีเก่ียวข0องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด0านคุณลักษณะส�วนบุคคล ด0านงานในหน0าท่ีรับผิดชอบ 
ด0านภาระหน0าท่ีพิเศษ ด0านระบบบริหารจัดการโรงเรียน และด0านสภาพแวดล0อมในการทํางาน อยู�ใน
ระดับมาก ๒) คุณภาพชีวิตการทํางานของครู ด0านความพึงพอใจในตนเอง ความพึงพอใจด0าน
ความสัมพันธTกับบุคคลในองคTกรและบุคคลอ่ืนในสังคม ความพึงพอใจด0านการบริหารจัดการภายใน
หน�วยงาน ความพึงพอใจด0านโอกาสท่ีได0รับ ความพึงพอใจด0านสภาพการทํางานท่ีถูกสุขษณะและ
ปลอดภัย และความพึงพอใจด0านการได0รับการตอบแทนการทํางาน อยู�ในระดับมาก ๓) ป7จจัยท่ีส�งผล
ต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู ได0แก� ป7จจัยด0านสภาพแวดล0อมในการทํางาน ป7จจัยด0านงานใน
หน0าท่ีรับผิดชอบ ป7จจัยด0านระบบบริหารจัดการโรงเรียน และป7จจัยด0านภาระหน0าท่ีพิเศษ ส�งผลต�อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของครู โดยอธิบายความแปรปรวนได0ถึงร0อยละ ๖๘.๐๐ ยกเว0นป7จจัยด0าน
คุณลักษณะส�วนบุคคล ซ่ึงไม�มีส�วนในการอธิบายคุณภาพชีวิตการทํางานของครูแต�อย�างใด 
 สมเกียรติยศ วรเดช๙๗ ได0ทําการศึกษาเรื่อง ป7จจัยท่ีมีความสัมพันธTต�อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรด0านสาธารณสุขโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุงมีวัตถุประสงคTเพ่ือศึกษาป7จจัยท่ี
มีความสัมพันธTต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง 
ผลการศึกษาพบว�า รายได0 (B=5.958, p<0.001) และความพึงพอใจในการทํางาน (B=0.602, 
p<0.001) มีความสัมพันธTเชิงบวกต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขอย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ตัวแปรดังกล�าวสามารถทํานายได0ร0อยละ ๔๒.๓ (R=0.651, R2=0.423) จากการศึกษาครั้งนี้

                                                           

 ๙๖ เจตนิพิฐ สุจิระกุล, “ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา, 
(คณะศึกษาศาสตรT: มหาวิทยาลัยวงษTชวลิตกุล, ๒๕๕๘), หน0า (๑).  

 ๙๗ สมเกียรติยศ วรเดช, “ป7จจัยท่ีมีความสัมพันธTต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรด0าน
สาธารณสุขโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง”, วารสารวิชาการสาธารณสุข, ป�ท่ี ๒๔ ฉบับท่ี๒ (มีนาคม–เมษายน 
๒๕๕๘): ๒๖๒-๒๗๒. 



 

๗๑ 
 

คณะกรรมการโรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมท่ีมุ�งเน0นการสร0างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และเพ่ือเปRนการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยเฉพาะค�าตอบแทน ขวัญ
และกําลังใจ สภาพแวดล0อมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความเพียงพอของวัสดุ
อุปกรณTนอกจากนี้ผู0บริหารควรสร0างบรรยากาศและสนับสนุนการทํางานของเจ0าหน0าท่ีและสร0างความ
ภาคภูมิใจให0กับผู0ท่ีปฏิบัติงานต�อไป 
 ประภารัตนT พรมเอ้ียง๙๘ ได0ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมผลการวิจัยพบว�าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมส�วนใหญ�มี
คุณภาพชีวิตการทํางานอยู�ในระดับปานกลางร0อยละ ๗๐.๐ การรับรู0บรรยากาศองคTการและค�านิยม
ในการทํางานโดยรวมอยู�ในระดับปานกลางร0อยละ ๗๗.๓ และร0อยละ ๖๙.๒ ตามลําดับ การรับรู0
บรรยากาศองคTการและค�านิยมในการทํางานมีความสัมพันธTเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ป7จจัยท่ีสามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมได0มี ๕ ป7จจัย ได0แก� สภาพทาง
สังคมของงาน ความเก่ียวข0องและผูกพันกับงานวิทยาการเทคโนโลยีท่ีใช0ในหน�วยงาน การมีส�วนร�วม
ในการตัดสินใจ และการพยายามไปสู�ตําแหน�งท่ีสูงข้ึน โดยสามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานได0 
ร0อยละ ๒๘.๔ (R2 adj. = 0.284) ดังนั้นโรงพยาบาลนครปฐมจึงควรส�งเสริมให0พยาบาลวิชาชีพมีจิต
บริการท่ีดี อบรมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการแพทยTอยู�เสมอ จัดสวัสดิการอย�างเพียงพอ 
สนับสนุนความก0าวหน0าในสายวิชาชีพ เพ่ือส�งเสริมให0คุณภาพชีวิตการทํางานอยู�ในระดับดีเพ่ือให0
พยาบาลคงอยู�ในองคTการต�อไป 
 ป�ยะพร วงษTอุดม๙๙ ได0ทําการศึกษาเรื่อง ป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการ
ทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงคTเพ่ือ ๑) วิเคราะหTสาเหตุของการเกิดความสุขใน
การทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน และ ๒) พัฒนาและ
ตรวจสอบความถูกต0องของโมเดลความสัมพันธTโครงสร0างเชิงเส0นของป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อ
ความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบนกับข0อมูลเชิง
ประจักษT ผลการวิจัยพบว�า ๑) ป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน เรียงตามลําดับความสําคัญของข0อค0นพบดังนี้ 
ป7จจัยจิตวิญญาณความเปRนครู ป7จจัยการสนับสนุนจากสังคม ป7จจัยพฤติกรรมการเปRนสมาชิกท่ีดีของ
องคTการ ป7จจัยแรงจูงใจในการทํางาน ป7จจัยภาวะผู0นําของผู0บริหาร และป7จจัยคุณลักษณะ ๒) โมเดล
ความสัมพันธTเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี
ทุรกันดารภาคเหนือตอนบน ท่ีปรับเปRนโมเดลทางเลือก ซ่ึงสอดคล0องกับข0อมูลเชิงประจักษT คือ ได0ค�า
จากค�า Chi-square = 347.58 df = 196 Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 Root Mean 

                                                           

 ๙๘ ประภารัตนT พรมเอ้ียง, “คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม”, 
วารสารวิชาการสาธารณสุข, ป�ท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม–เมษายน ๒๕๕๘): ๗๖๙-๗๗๘. 

 
๙๙ ป�ยะพร วงษTอุดม, “ป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา

ในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วารสาร วไลยอลงกรณE
ปริทัศนE (มนุษยศาสตรEและสังคมศาสตรE), ป�ท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙): ๖๑-๖๒. 



 

๗๒ 
 

Squares Error of Approximation (RMSEA) = 0.044 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.93 ตัว
แปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความสุขในการทํางานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบนได0ร0อยละ ๗๐ ท้ังนี้ตัวแปรท่ีถูกถอดออกจากโมเดล
สมมติฐาน คือ ป7จจัยคุณลักษณะ  
 ฐิติกาญจนT คงชัย๑๐๐ ได0ทําการศึกษาเรื่อง ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีวัตถุประสงคTเพ่ือศึกษา ๑) ระดับป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ๒) 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ และ ๓) ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาผลการวิจัยพบว�า ๑) ระดับป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวม 
อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปRนรายป7จจัยพบว�า ทุกป7จจัยอยู�ในระดับมาก โดยป7จจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือป7จจัยสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน ๒) ระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปRนรายด0านพบว�า ด0านความสามารถใน
การประเมินผลมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือด0านการมีประสบการณTในการปฏิบัติงาน และด0าน
ความสามารถในการเลือกเนื้อหา ตามลําดับ ๓) ป7จจัยการจูงใจและป7จจัยสุขอนามัยส�งผลทางบวกกับ
คุณภาพการปฏิบัติงานครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ และสามารถนําผลการ
วิเคราะหTมาใช0พยากรณTในรูปแบบของสมการการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ได0ดังนี้ สมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบ Y = C + ß1 (X1) + ß2 (X2) สมการการถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน Z = ß1 (X1) + ß2 (X2) 
 ฐานิดา ทิพวาที, สุทธีพร มูลศาสตรT และวันเพ็ญ แก0วปาน๑๐๑ ได0ทําการศึกษาเรื่อง 
ป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กรณีศึกษาใน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงคTเพ่ือศึกษา ๑) สมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 
๒) ความสัมพันธTของป7จจัยส�วนบุคคล ป7จจัยด0านครอบครัว และป7จจัยด0านงานกับสมดุลชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ และ ๓) ความสามารถในการทํานายของป7จจัยส�วนบุคคล ป7จจัยด0าน
ครอบครัวและป7จจัยด0านงานต�อสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช 
ผลการวิจัยพบว�า ๑) สมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู�ในระดับมาก โดยสมดุล
ชีวิตการทํางานด0านความผูกพันทางจิตใจ และสมดุลชีวิตการทํางานด0านความพึงพอใจอยู�ในระดับ

                                                           

 ๑๐๐ ฐิติกาญจนT คงชัย, “ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”, Veridian E-Journal, Silpakorn 
University, ป�ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐): ๓๕๑-๓๖๔. 

 
๑๐๑ ฐานิดา ทิพวาที, สุทธีพร มูลศาสตรT และวันเพ็ญ แก0วปาน, “ป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางาน

ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” วารสารพยาบาล
ทหารบก, ป�ท่ี ๑๘ ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑๙๘. 



 

๗๓ 
 

มาก ส�วนสมดุลชีวิตการทํางานด0านเวลาอยู�ในระดับปานกลาง ๒) อายุ ลักษณะงาน วัฒนธรรมการ
ทํางานแบบเน0นการมีส�วนร�วม ตําแหน�งงาน (ผู0บริหารการพยาบาล) วัฒนธรรมการทํางานแบบเน0น
การปรับตัว แบบเน0นพันธกิจ แบบเน0นโครงสร0างและกฎระเบียบ และการสนับสนุนจากครอบครัว มี
ความสัมพันธTทางบวกกับสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ (r = .470, .438, .367, .280, 
.265, .255, .164, และ .160 ตามลําดับ) ส�วนสุขภาพและจํานวนชั่วโมงการทํางานมีความสัมพันธT
ทางลบกับสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ (r = -.454 
และ -.408 ตามลําดับ) ๓) อายุ สุขภาพ วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม การสนับสนุนจาก
ครอบครัว และจํานวนชั่วโมงการทํางาน สามารถร�วมกันทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพได0ร0อยละ ๕๑.๘ (R2 = .518) ดังนั้น ป7จจัยทํานายเหล�านี้ควรได0รับการพัฒนาเพ่ือส�งเสริมให0
พยาบาลวิชาชีพมีสมดุลชีวิตการทํางานท่ีดีต�อไป 
 สรุปป7จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อคุณภาพชีวิตในการทํางานของกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในครั้งนี้ประกอบด0วยการสนับสนุนจากสังคม บรรยากาศองคTการ ความพึงพอใจในการทํางาน 
วัฒนธรรมองคTการเชิงสร0างสรรคT วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม และความรับผิดชอบต�อสังคม 
 
ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข0องกับป7จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศิริพร ลือวิภาสกุล (หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 
๒๕๕๓) 

รูปแบบโมเดลการวิเคราะหTองคTประกอบของคุณภาพชีวิต
การทํางานของข0าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 
๗ เชิงยืนยันลําดับท่ีสองมีความสอดคล0องกับข0อมูลเชิง
ประจักษT 

เพ็ญนี ภูมิธรานนทT (วารสารสุทธิ
ปริทัศนT, ๒๕๕๔) 

ความสัมพันธTของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อ
สังคมประเด็นการปฏิบัติด0านแรงงานขององคTการ 
(Corporate Social Responsibility) กับคุณภาพชีวิต
การทํางานของ บุคลากร (Quality of Work Life) มี
ความสัมพันธTกันและเปRนไปในทิศทางเดียวกัน 

ศิริพร ลือวิภาสกุล (หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 
๒๕๕๓) 

รูปแบบโมเดลการวิเคราะหTองคTประกอบของคุณภาพชีวิต
การทํางานของข0าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 
๗ เชิงยืนยันลําดับท่ีสองมีความสอดคล0องกับข0อมูลเชิง
ประจักษT 

เพ็ญนี ภูมิธรานนทT (วารสารสุทธิ
ปริทัศนT, ๒๕๕๔) 

ความสัมพันธTของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อ
สังคมประเด็นการปฏิบัติด0านแรงงานขององคTการ 
(Corporate Social Responsibility) กับคุณภาพชีวิต
การทํางานของ บุคลากร (Quality of Work Life) มี
ความสัมพันธTกันและเปRนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 



 

๗๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (ทุนอุดหนุน
การวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษT, 
๒๕๕๗) 

กลุ�มวิทยาลัยราชพฤกษT (นนทบุรี) และวิทยาลัยราช
พฤกษT (ศูนยTวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต) มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ด0านความสัมพันธTทางสังคมมากท่ีสุด 

เจษฎา วิทยาสมบูรณT (มหาวิทยาลัย
สยาม, ๒๕๕๖) 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของข0าราชการ 
กรณีศึกษาเจ0าหน0าท่ีดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงท่ี ๑ 
สํานักป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
ส�วนใหญ�อยู�ในระดับปานกลาง ป7จจัยท่ีมีผลต�อคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ได0แก� ป7จจัยอายุราชการความม่ันคงใน
การทํางาน สภาพแวดล0อมในการทํางาน ค�าตอบแทนท่ี
ยุติธรรม การติดต�อสื่อสารและการมีส�วนร�วมในการ
ทํางาน มีระดับนัยสําคัญทางสถิติน0อยกว�า .๐๕ 

กมล กฤษวงศT (วารสารการวิจัยทาง
ธุรกิจและการบริหาร, ๒๕๕๖) 

ป7จจัยการบริหารงานในองคTกร ป7จจัยด0านสิ่งแวดล0อมใน
องคTกร ป7จจัยด0านความพึงพอใจ มีผลต�อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของข0าราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อดิเทพ มโนการ (วารสารการวิจัยทาง
ธุรกิจและการบริหาร, ๒๕๕๖) 

องคTประกอบของสภาพแวดล0อมในการทํางาน ๑ ด0านท่ีมี
ความสัมพันธTกับคุณภาพชีวิตของข0าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสารอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ คือ สภาพการทํางาน ป7จจัยภายในมี
ความสัมพันธTต�อคุณภาพชีวิต พบว�ามีตัวแปรอิสระของ
ป7จจัยภายในท้ัง ๒ ด0านท่ีมีความสัมพันธTกับคุณภาพชีวิต 
คือ ด0านสุขภาพและด0านจิตใจ ป7จจัยภายนอกมี
ความสัมพันธTต�อคุณภาพชีวิตพบว�ามีตัวแปรอิสระของ
ป7จจัยภายนอก ๒ ด0านท่ีมีความสัมพันธTกับคุณภาพชีวิต 
คือ ด0านครอบครัว และด0านเศรษฐกิจ 

เจตนิพิฐ สุจิระกุล (หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษT
ชวลิตกุล, ๒๕๕๘) 

ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู ได0แก� 
ป7จจัยด0านสภาพแวดล0อมในการทํางาน ป7จจัยด0านงานใน
หน0าท่ีรับผิดชอบ ป7จจัยด0านระบบบริหารจัดการโรงเรียน 
และป7จจัยด0านภาระหน0าท่ีพิเศษ ส�งผลต�อคุณภาพชีวิต
การทํางานของครู โดยอธิบายความแปรปรวนได0ถึงร0อย
ละ ๖๘.๐๐ 

 
 
 



 

๗๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

สมเกียรติยศ วรเดช (วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, ๒๕๕๘) 

รายได0 (B=5.958, p<0.001) และความพึงพอใจในการ
ทํางาน (B=0.602, p<0.001) มีความสัมพันธTเชิงบวกต�อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ตัวแปรดังกล�าวสามารถทํานายได0ร0อย
ละ ๔๒.๓ (R=0.651, R2=0.423) 

ประภารัตนT พรมเอ้ียง 
(วารสารวิชาการสาธารณสุข, ๒๕๕๘) 

การรับรู0บรรยากาศองคTการและค�านิยมในการทํางานมี
ความสัมพันธTเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐมอย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) 

ป�ยะพร วงษTอุดม (วารสารวไลย
อลงกรณTปริทัศนT, ๒๕๕๙) 

ป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครู
โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน 
เรียงตามลําดับความสําคัญของข0อค0นพบดังนี้ ป7จจัยจิต
วิญญาณความเปRนครู ป7จจัยการสนับสนุนจากสังคม 
ป7จจัยพฤติกรรมการเปRนสมาชิกท่ีดีขององคTการ ป7จจัย
แรงจูงใจในการทํางาน ป7จจัยภาวะผู0นําของผู0บริหาร 

ฐิติกาญจนT คงชัย (Veridian E-
Journal, Silpakorn University, 
๒๕๖๐) 

ป7จจัยการจูงใจและป7จจัยสุขอนามัยส�งผลทางบวกกับ
คุณภาพการปฏิบัติงานครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ 

ฐานิดา ทิพวาที, สุทธีพร มูลศาสตรT 
และวันเพ็ญ แก0วปาน (วารสาร
พยาบาลทหารบก, ๒๕๖๐) 

อายุ ลักษณะงาน วัฒนธรรมการทํางานแบบเน0นการมี
ส�วนร�วม ตําแหน�งงาน (ผู0บริหารการพยาบาล) วัฒนธรรม
การทํางานแบบเน0นการปรับตัว แบบเน0นพันธกิจ แบบ
เน0นโครงสร0างและกฎระเบียบ และการสนับสนุนจาก
ครอบครัว มีความสัมพันธTทางบวกกับสมดุลชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 

 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับภาวนา ๔ 

วันชัย สุขตาม๑๐๒ ได0ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษยTวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตนT พบว�า 
แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรม เปRนแนวคิดท่ีสามารถผลักดันให0ทุนมนุษยTปฏิบัติงานได0อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักพุทธธรรมท่ีสําคัญได0แก� ภาวนา ๔ ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ๗ จริต 

                                                           

 ๑๐๒ วันชัย สุขตาม, “การพัฒนาทุนมนุษยTวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตนT”, รัฐประศาสนศาสตรEดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณT ในพระบรมราชูปถัมภT, ๒๕๕๕), หน0า (๑). 



 

๗๖ 
 

๖ รวมท้ังการพิจารณากลุ�มผู0รับเข0าการพัฒนาทุนมนุษยTด0วยการมองหลักการต�าง ๆ จากการคิดเรื่อง
บัว ๔ เหล�าอันเปRนการพิจารณาคุณสมบัติในการเรียนรู0ของบุคคลทางพระพุทธศาสนา สําหรับ
หลักการพัฒนาทุนมนุษยTและผลกระทบของโลกาภิวั ตนT ท่ี มีต�อการพัฒนาทุนมนุษยTนั้ น 
พระพุทธศาสนาเน0นการพัฒนาปฏิสัมพันธTกับมิติพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระแสโลกา  
ภิวัตนTรวมท้ังเทคโนโลยีต�าง ๆ มีอิทธิพลต�อภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคศาสนาอย�าง
หลีกเลี่ยงไม�ได0 พุทธวิธีในการพัฒนาทุนมนุษยTตามหลักพระพุทธศาสนามีจุดมุ�งหมายท่ีจะจัดการคน
ให0เปRนท้ังคนเก�งและคนดี (วิชชาจรณสัมป7นโน) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยTเชิงพุทธจะเปRนไปตาม
หลักพุทธธรรม คือ การมีชีวิตอันประเสริฐ มีป7ญญารู0ความจริงตามความเปRนจริงพัฒนาตนเองให0มีพบ
ภูมิท่ีดีกว�าเดิม พุทธธรรมมีหลักการท่ีครอบคลุมท้ังความสัมพันธTระหว�างบุคคลในสังคม (การพัฒนา
ศีล) การพัฒนาจิตใจให0มีสุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพจิตสูงข้ึน จิตมีคุณภาพมากข้ึน (การพัฒนาสมาธิ) 
และพัฒนาไปสู�ระดับการเข0าถึงสัจธรรม (การพัฒนาป7ญญา) 

 พระมหาธฤติ วิโรจโน๑๐๓ ได0ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆT” ผลการวิจัยพบว�าการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTตามแนว
ท่ัวไปเปRนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTท่ีสําคัญ ๔ ประการ (VETS) คือ ๑) การสร0างวิสัยทัศนT (Vision) 
๒) การศึกษา (Education) ๓) การอบรม (Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) ส�วนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยTตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งนี้ได0แก� สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ ส�วนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตาม
แนวท่ัวไปและตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีจะให0มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆTท้ัง ๖ 
ด0าน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวท่ัวไปและพระพุทธศาสนาเพ่ือให0เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆTมากยิ่งข้ึน ได0แก� ๑) ด0านการปกครอง ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยTท่ัวไป (VETS) ร�วมกับหลักธรรมคือ พรหมวิหาร ๔ ท่ีถือว�าเปRนหลักธรรมท่ี
เหมาะสมกับการปกครองมากท่ีสุด ๒) ด0านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยTท่ัวไป (VETS) ร�วมกับหลักธรรมคือ สิกขา ๓ ท่ีถือว�าเปRนหลักธรรมในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยTให0เปRนผู0อยู�อย�างประเสริฐ ๓) ด0านการศึกษาสงเคราะหT ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยTท่ัวไป (VETS) ร�วมกับหลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ท่ีถือว�าเปRนหลักธรรมท่ีเปRนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจบุคคล และประสานหมุ�ชนไว0ให0สามัคคี เปRนหลักการสงเคราะหTซ่ึงกันและกัน ๔) ด0านการเผยแผ� 
ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTท่ัวไป (VETS) ร�วมกับหลักธรรมคือ ภาวนา ๔ ท่ีถือว�าเปRน
หลักธรรมสําหรับการพัฒนา ฝ�กอบรมมนุษยTให0มีความสามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได0อย�างปกติสุข 
๕) ด0านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTท่ัวไป (VETS) ร�วมกับหลักธรรม
คือ อิทธิบาท ๔ ท่ีถือว�าเปRนหลักธรรมท่ีทําให0ประสบผลสําเร็จ ๖) ด0านสาธารณสงเคราะหT ควรบูรณา
การการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTท่ัวไป (VETS) ร�วมกับหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ ท่ีถือว�าเปRน
หลักธรรมท่ีสามารถพัมนามนุษยTได0เปRนอย�างดี และด0วยการประยุกตTหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยT

                                                           

  ๑๐๓พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆT”, วิทยานิพนธEปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรE), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน0า (๑). 



 

๗๗ 
 

ท่ัวไป (VETS) และหลักธรรม แต�ละหัวข0อสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆTของพระสังฆาธิการ
ได0อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ๑๐๔ ได0ทําการวิจัยเก่ียวกับ “ผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรม
ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณTราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม�”ได0ข0อสรุปว�าพระนิสิต
ต0องการพัฒนาจิตการปฏิบัติธรรมและการจัดรูปแบบท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมโดยใช0หลัก
ภาวนา ๔ คือ ๑) กิจกรรมกายภาวนาคือการจัดกิจกรรมท่ีให0ผู0เรียนและผู0ปฏิบัติท่ีหลากหลายเพ่ือฝ�ก
การควบคุมสํารวมระวังในอินทรียTสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายในระหว�างท่ีเรียนและปฏิบัติท้ังใน
อิริยาบถใหญ�คือยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย�อยเช�นการบริโภคอาหารน้ําด่ืมขับถ�ายเปRนต0นหรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล0อมภายนอกซ่ึงสัมพันธTกับการเคลื่อนไหวทางกาย ๒) กิจกรรมศีลภาวนา
คือการจัดกิจกรรมท่ีให0ผู0เรียนและผู0ปฏิบัติต้ังอยู�ในกฎระเบียบตามท่ีตกลงกันอย�างเคร�งครัด ตลอดถึง
การสร0างความตระหนักรู0ในข0อปฏิบัติของการอยู�ร�วมกันของผู0เรียนและผู0ปฏิบัติการรักษาศีล และพระ
วินัย ๓) กิจกรรมจิตภาวนาคือการจัดกิจกรรมท่ีให0ผู0เรียนและผู0ปฏิบัติได0อบรมปฏิบัติทางจิตเพ่ือ
พัฒนาสติให0เกิดสมาธิต้ังม่ันจดจ�อในระหว�างท่ีเรียนและฝ�กปฏิบัติให0ผู0เรียนเกิดความรู0สึกแช�มชื่นและ
สนใจในการสอนและการฝ�กปฏิบัติโดยมีกิจกรรมการฝ�กสมาธิในรูปแบบต�าง ๆ ท่ีหลากหลายให0
เหมาะสมกับจริตของผู0ปฏิบัติ ๔) กิจกรรมป7ญญาภาวนาคือการจัดกิจกรรมท่ีให0ผู0เรียนและผู0ปฏิบัติ
เกิดความรู0ความเข0าใจในหลักสูตรการเรียนรู0อย�างชัดแจ0ง  

พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ๑๐๕ วิจัยเรื่อง กลยุทธTการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTของสํานักงาน
ส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว�า มีการวางแนวทาง 
งานท่ีปฏิบัติ กําหนดเป(าหมายด0วยกัน การให0ศึกษาต�อสํารวจความต0องการก�อนแล0วจัดพัฒนาให0ตรง
กับความต0องการ ส�งบุคลากรไปอบรม ฝ�กร�างกายให0เข0มแข็งกับการทํางาน การยึดม่ันในการปฏิบัติ
หน0าท่ีของตนให0สมบูรณT การพัฒนาจิตเพ่ือให0มีคุณภาพท่ีดี มองโลกในแง�ดี คิดเปRนบวกต�อองคTกรมีจิต
สาธารณะ เข0าใจสิ่งท้ังหลายตามความเปRนจริงนําไปสู�การประยุกตTงานต�อยอดความรู0ใหม� ส�วนกลยุทธTการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยTในองคTกร และประยุกตTหลักภาวนา ๔ ในการกําหนดกลยุทธT อยู�ในระดับมาก จะ
เห็นได0ว�า 

กลยุทธTท่ี ๑ การพัฒนากาย ต0องรู0อยู� รู0กิน รู0ปฏิบัติ แต�งกายให0เหมาะสม อยู�ร�วมกัน 
เรียนรู0ร�วมกัน อยู�แบบพอเพียง ตรวจสุขภาพร�างกาย การทําให0ร�างกายเติบโตแข็งแรง  ออกกําลังกาย 
เล�นกีฬา มีสติอยู�กับความเคลื่อนไหวของกายทุก ๆ ขณะฝ�กความอดทน เปRนคนตรงต�อเวลาบุคลากร
ในองคTกรมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู0อยู�สมํ่าเสมอ จากการทํางานจากประสบการณTและจากป7ญญา 

                                                           

๑๐๔ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, “ผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม�”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม�, ๒๕๔๖), หน0า (๑). 

๑๐๕ ศุภกิจ  สุภกิจฺโจ, “กลยุทธTการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรE), 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน0า (๑). 



 

๗๘ 
 

กลยุทธTท่ี ๒ การพัฒนาศีล พัฒนาให0มีระเบียบวินัย ทําให0คนมีศีล ให0รู0ว�า “อะไรเหมาะ 
อะไรควร” มีเป(าหมายเดินไปสู�ทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบต�อหน0าท่ีการงานอย�างเต็มท่ีและ
เต็มความสามารถทํางานด0วยความซ่ือสัตยT เสียสละต�อส�วนรวม รับฟ7งความคิดเห็น ท่ีถูกต0อง 

กลยุทธTท่ี ๓ การพัฒนาจิต บุคลากรมีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ และมีมนุษยสัมพันธTดี 
พอใจในอาชีพของตน ต้ังใจทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว0ให0สําเร็จลุล�วงไปด0วยดี ปฏิบัติหน0าท่ี         
โดยความต้ังใจ และอดทนต�อหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมาย มีสมาธิในการปฏิบัติงานเปRนประจํามีการบูรณา
การหลักธรรมไปใช0ในการติดตามงาน 

กลยุทธTท่ี ๔ การพัฒนาป7ญญา ต0องคิดเปRน ทําเปRน เรียนรู0โดยการปฏิบัติงานสร0างความ
เข0าใจว�า มีทิศทางในการดําเนินงานอย�างไร แล0วมากําหนดเปRนวิสัยทัศนTขององคTกรเปRนปรัชญาท่ี
นําไปสู�การปฏิบัติ มีการเพ่ิมศักยภาพการทํางานคิดเปRนขบวนการปฏิบัติหน0าท่ีโดยความละเอียด
รอบคอบสามารถแก0ไขโดยใช0หลักการใช0เหตุผล มีการฝ�กทักษะมาใช0ในการพัฒนาสติป7ญญาก�อให0เกิด
ความคิดสร0างสรรคTท่ีนําไปสู�การแก0ป7ญหาได0 

กิตติชัย สุธาสิโนบล๑๐๖ วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท0อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห�งสังคมไทยในยุค
ป7จจุบัน พบว�า  

๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท0อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห�งสังคมไทยยุคป7จจุบัน ผู0เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว�าอยู�ในเกณฑT
เหมาะสมมากท่ีสุด 

๒. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท0อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด0วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน ๗ ข้ันตอนคือ ๑) ข้ันสร0าง
ศรัทธาและเสนอป7ญหาข0อสงสัย ๒) ข้ันสังเกต ๓) ข้ันสัมผัส ๔) ข้ันสํารวจ ๕) ข้ันสืบค0น ๖) ข้ันสั่งสม
ป7ญญาและลงข0อสรุป และ ๗) ข้ันประเมินผลและประยุกตTใช0 

๓) ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด0านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด0าน
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และพฤติกรรมการเรียนด0านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียนจากการ
ประเมินครั้งแรกนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร0อยละ ๓๓.๓๓ และการประเมินครั้งสุดท0าย นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยร0อยละ ๑๐๐ และเพ่ิมข้ึนร0อยละ ๖๖.๖๗ ของการประเมินครั้งแรกส�วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ป7ญญาภาวนา) มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว�าก�อนการทดลองอย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท�าระดับ ๐.๐๑ แสดงว�า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท0อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนานักเรียนได0อย�างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปภาวนา ๔ ถือว�าเปRนหลักธรรมสําหรับการพัฒนา ฝ�กอบรมมนุษยTให0มีความสามารถ
ดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได0อย�างปกติสุข คือการพัฒนากาย ต0องรู0อยู� รู0กิน รู0ปฏิบัติ การพัฒนาศีล พัฒนา
ให0มีระเบียบวินัย ทําให0ตนมีศีล การพัฒนาจิต มีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ และมีมนุษยสัมพันธTดี การ
พัฒนาป7ญญา ต0องคิดเปRน ทําเปRน  
                                                           

๑๐๖ กิตติชัย สุธาสิโนบล, “การพัฒนารูปแบบการจัดการรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท0อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห�งสังคมไทย”, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชา
หลักสูตรการสอน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรT, ๒๕๕๓), หน0า (๑).  



 

๗๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข0องกับภาวนา ๔  
นักวิจัย ผลการวิจัย 

วันชัย สุขตาม (หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรTดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณT ในพระบรม
ราชูปถัมภT, ๒๕๕๕) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยTเชิงพุทธจะเปRนไปตามหลัก
พุทธธรรม คือ การมีชีวิตอันประเสริฐ มีป7ญญารู0ความจริง
ตามความเปRนจริงพัฒนาตนเองให0มีพบภูมิท่ีดีกว�าเดิม 
พุทธธรรมมีหลักการท่ีครอบคลุมท้ังความสัมพันธTระหว�าง
บุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจให0มี
สุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพจิตสูงข้ึน จิตมีคุณภาพมากข้ึน 
(การพัฒนาสมาธิ) และพัฒนาไปสู�ระดับการเข0าถึงสัจ
ธรรม (การพัฒนาป7ญญา) 

พระมหาธฤติ วิโรจโน (หลักสตูรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยTตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ในการวิจัยครั้งนี้ได0แก� สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ 
๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ 

ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม�, ๒๕๔๖). 

ต0องการพัฒนาจิตการปฏิบัติธรรมและการจัดรูปแบบท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสมโดยใช0หลักภาวนา ๔ คือ 
๑) กิจกรรมกายภาวนาคือฝ�กการควบคุมสํารวมระวังใน
อินทรียTสังวรทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ในระหว�างท่ีเรียน 
๒) กิจกรรมศีลภาวนาคือการจัดกิจกรรมท่ีให0ผู0เรียนและผู0
ปฏิบัติตั้งอยู�ในกฎระเบียบตามท่ีตกลงกันอย�างเคร�งครัด  
๓) กิจกรรมจิตภาวนาคือการจัดกิจกรรมท่ีให0ผู0เรียนและผู0
ปฏิบัติได0อบรมปฏิบัติทางจิตเพ่ือพัฒนาสติให0เกิดสมาธิตั้ง
ม่ันจดจ�อในระหว�างท่ีเรียน ๔) กิจกรรมป7ญญาภาวนาคือ
การจัดกิจกรรมท่ีให0ผู0เรียนและผู0ปฏิบัติเกิดความรู0ความ
เข0าใจในหลักสูตรการเรียนรู0อย�างชัดแจ0ง 

ศุภกิจ  สุภกิจฺโจ (หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

มีการวางแนวทาง งานท่ีปฏิบัติ กําหนดเป(าหมายด0วยกัน 
การให0ศึกษาต�อสํารวจความต0องการก�อนแล0วจัดพัฒนาให0
ตรงกับความต0องการ ส�งบุคลากรไปอบรม ฝ�กร�างกายให0
เข0มแข็งกับการทํางาน การยึดม่ันในการปฏิบัติหน0าท่ีของ
ตนให0สมบูรณT การพัฒนาจิตเพ่ือให0มีคุณภาพท่ีดี มองโลก
ในแง�ดี คิดเปRนบวกต�อองคTกรมีจิตสาธารณะ เข0าใจสิ่งตาม
ความเปRนจริงนําไปสู�การประยกุตTงานต�อยอดความรู0ใหม� 

 
 
 
 
 



 

๘๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๗ (ต�อ)  
นักวิจัย ผลการวิจัย 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรT, ๒๕๕๓) 

ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด0านกาย (กายภาวนา) 
พฤติกรรมการเรียนด0านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และ
พฤติกรรมการเรียนด0านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียน
จากการประเมินครั้งแรกนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร0อยละ 
๓๓.๓๓ และการประเมินครั้งสุดท0าย นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร0อยละ ๑๐๐ และเพ่ิมข้ึนร0อยละ ๖๖.๖๗ ของการ
ประเมินครั้งแรกส�วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ป7ญญา
ภาวนา) มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว�าก�อนการ
ทดลองอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท�าระดับ ๐.๐๑ 

 
  ๒.๗.๒ งานวิจัยในตFางประเทศ 
 การทบทวนงานวิจัยในต�างประเทศนั้นผู0วิจัยได0ค0นคว0างานวิจัยท่ีเก่ียวข0องกับคุณภาพ
ชีวิตพบงานวิจัยท่ีน�าสนใจดังนี้ 
 Arnold and Feldman๑๐๗ พบว�าการท่ีจะทําให0แผนงานคุณภาพชีวิตการทํางานมี
ประสิทธิภาพสูงต0องคํานึงถึง ๑) ฝ�ายบริหารจะต0องมีการจัดระบบเทคโนโลยีท่ีใช0กับระบบสังคมใน
องคTการ การนําเทคโนโลยีมาใช0ในองคTการจะต0องคํานึงถึงความต0องการของพนักงาน โดยเฉพาะ
พนักงานท่ีต0องใช0เทคโนโลยีนั้น ๆ ดังนั้นจะต0องมีการวางแผนและออกแบบก�อนการนํามาใช0เสมอ 
เพ่ือให0มีความสอดคล0องกัน ๒) องคTการจะต0องถูกออกแบบให0มีความยืดหยุ�นสูง สามารถปรับเปลี่ยน
ได0ตามสภาพแวดล0อม และจะต0องสามารถจูงใจพนักงานให0ปฏิบัติงานได0อย�างมีประสิทธิผล เช�น การ
มีอํานาจอิสระหรือการบริหารงานเองในกลุ�ม ๓) แนวทางของคุณภาพชีวิตการทํางานจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม� ข้ึนอยู�กับความรู0สึกผูกพันต�อองคTการท่ีพนักงานมีการยอมรับเป(าหมายองคTการ ซ่ึง
ความรู0สึกผูกพันต�อองคTการนี้จะเกิดข้ึนได0ต0องอาศัยการบริหารงานท่ีมีช�องทางการติดต�อสื่อสารท่ีเป�ด
กว0างจากผู0บริหารและการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจจากพนักงานทุกคนในองคTการ และ ๔) 
การนําแผนงานคุณภาพชีวิตการทํางานไปใช0 ต0องอาศัยการปรับเปลี่ยนบทบาทและทัศนคติใหม�ของ
ฝ�ายบริหารท่ีมีต�อพนักงาน บรรยากาศการทํางานระหว�างฝ�ายบริหารและพนักงานจะต0องมีความ
ไว0วางใจ เชื่อถือกันไม�มีความเปRนปรป7กษTกัน แผนงาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน จะสําเร็จได0ต0อง
อาศัยความร�วมมือกันจากการทํางานเปRนทีม ผู0บังคับบัญชาต0องให0การสนับสนุนอย�างจริงจัง 
 Hackman and Suttle๑๐๘ พบว�าแนวทางท่ีจะทําให0โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานได0ผล จะต0องดําเนินการและได0รับความร�วมมือจากหลาย ๆ ฝ�ายด0วยกันดังนี้ ๑) ฝ�ายจัดการ
และพนักงานต0องร�วมมือกัน เพ่ือช�วยกันสร0างประโยชนTท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
                                                           

 ๑๐๗ Arnold, H.J. and D.C. Feldman, Organizational behavior, (Singapore: McGraw-Hill 
Inc, 1986), p. 178.  

 ๑๐๘ Hackman, Richard J. and L.J. Suttle., Improving life at work : Behavioral science 
approach to organization change,Santa Monica, (California: Goodyear Publishing, 1977), p. 84. 



 

๘๑ 
 

การทํางาน โดยฝ�ายจัดการจะต0องเปRนศูนยTกลางในการนําแผนมาปฏิบัติและเปRนผู0นําในการ
เปลี่ยนแปลง และพนักงานต0องให0การสนับสนุน เพ่ือจะได0ทําให0เกิดประโยชนTกับตนเอง ๒) ผู0นํา
สหภาพแรงงานจะต0องให0ความร�วมมือ หมายความว�า สหภาพแรงงานจะต0องให0การสนับสนุน และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และจะต0องเปRนตัวแทนของสมาชิกในการท่ีจะทําหน0าท่ีเจรจา
ต�อรองกับฝ�ายจัดการเพ่ือให0เกิดประโยชนTต�อสมาชิก ๓) เจ0าหน0าท่ีของรัฐจะต0องช�วยในเรื่องของการ
ปกป(องสิทธิและผลประโยชนTของพนักงาน โดยจะต0องมีมาตรฐานและมีความยุติธรรมในการจ0างงาน 
เช�น เรื่องกฎหมายการใช0แรงงานเด็ก กฎหมายการจ�ายค�าจ0างแรงงานหญิง กฎหมายความสัมพันธT
ระหว�างฝ�ายจัดการกับสหภาพแรงงาน กฎหมายค�าจ0างแรงงานข้ันตํ่า มีการประกันสําหรับผู0ถูกเลิก
จ0าง เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย และความเสมอภาคในการจ0างงาน และ ๔) นักพฤติกรรม
ศาสตรT เปRนผู0มีความรู0ความสามารถพิเศษและกลยุทธTต�าง ๆ ท่ีจะสามารถช�วยในเรื่องพัฒนาสุขภาพ
ร�างกาย เพราะจะเปRนผู0ท่ีมีความรู0แท0จริง และสามารถกระตุ0นให0ฝ�ายจัดการกําหนดนโยบายและ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสามารถประสานงานให0ผู0นําสหภาพแรงงานร�วมมือวางแผนในการเปลี่ยนแปลง
องคTการด0วยซ่ึงบุคคลท่ีกล�าวมาท้ังหมดนี้ จะมีส�วนช�วยให0โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
สําเร็จได0 เพราะเขาเหล�านี้จะเปRนผู0ท่ีคอยช�วยในการทํางานออกแบบ ดําเนินการ และประเมินผล
องคTการนั่นเอง 
 Guest๑๐๙ พบว�าแนวทางท่ีทําให0โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของแทรTรี่ทาวนT 
(Tarrytown) ประสบผลสําเร็จได0 ดังนี้ ๑) ฝ�ายจัดการต0องคํานึงว�าคุณภาพชีวิตการทํางานเปRน
องคTประกอบหนึ่งท่ีทําให0ธุรกิจและผลกําไรของบริษัทบรรลุเป(าหมายได0 ๒) สหภาพแรงงานต0อง
เข0มแข็งเหนียวแน�น เชื่อม่ันในตัวผู0นํา และอยู�ในกรอบกติกา ๓) ฝ�ายจัดการและลูกจ0างต0องเข0าใจใน
หน0าท่ีของตนเอง ๔) ผู0บริหารระดับสูงและประธานสหภาพต0องช�วยกันสนับสนุนให0เกิดคุณภาพชีวิต
การทํางาน ๕) ผู0บริหารระดับกลางและหัวหน0างานต0องรับรู0ถึงการเปลี่ยนแปลง และสามารถแนะนํา
ลูกน0องได0ว�าการทํางานอย�างไรจึงประสบผลสําเร็จ ๖) ฝ�ายจัดการไม�ควรเพ่ิมผลผลิตอย�างรวดเร็ว 
เพราะพนักงานอาจปรับตัวไม�ทัน และอาจทําให0พนักงานไม�พอใจ ๗) ผู0ร�วมโครงการต0องมีความสมัคร
ใจเข0าร�วม ๘) คุณภาพชีวิตการทํางานควรเริ่มต0นอย�างมีขอบเขต และมีความยืดหยุ�น ๙) การดําเนิน
โครงการต0องมีการชี้แจงให0เกิดความเข0าใจทุกคนเพ่ือป(องกันไม�ให0ผู0ไม�เข0าใจทําลายโครงการ ๑๐) 
ส�งเสริมให0พนักงานมีการสื่อสารระหว�างบุคคลใช0ทักษะในการแก0ไขป7ญหาและตัดสินใจ รู0จักใช0สิทธิให0
ถูกต0อง และ ๑๑) ต0องมีการส�งเสริมอย�างต�อเนื่อง 
 Mondy and Noe๑๑๐ พบว�าแนวทางในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไว0 ดังนี้ ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเปRนแผนงานในระยะยาว และต0องดําเนินงาน
อย�างจริงจัง ๒) องคTการต0องกําหนดความหมาย ทิศทางของการทํางานเม่ือเริ่มนําแผนการส�งเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานเข0ามาใช0 ๓) พนักงานทุกระดับต0องมีส�วนร�วมในโครงการ ๔) ผู0นําองคTการต0อง
ให0การสนับสนุนอย�างจริงจัง ๕) องคTการต0องมีความสามารถในการนําเป(าหมายกลยุทธTมาปฏิบัติใน
                                                           

 ๑๐๙ Guest, Robert.H, “Quality of work life–learning from Tarrytown”,Harvard Business 
Review, Vol. 57 (20July - August 1999): 76-87.  

 ๑๑๐ Mondy, R.W. and R.M. Noe., Human resources management, (New York: 
Prentice-Hall Inc, 1996), p. 35. 
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งานประจําวัน ๖) ฝ�ายบริหารและผู0นําแรงงานร�วมลงประชามติในเรื่องราวและป7ญหาท่ีเกิดข้ึน เปRน
การร�วมกันแก0ไขป7ญหา (ในกรอบและขอบเขตท่ีฝ�ายบริหารกําหนด)และ ๗) ได0แนวทางและ
กระบวนการทํางานใหม� ท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี  
 Gordon๑๑๑ พบว�าแนวทางท่ีทําให0โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัท
General motors ประสบผลสําเร็จมีดังนี้ ๑) โครงสร0างองคTการจะต0องแบนราบ ๒) มีการปรับปรุงให0
เหมาะสมกับสภาพแวดล0อม ๓) มีการกระจายอํานาจ ๔) พนักงานทุกคนมีส�วนร�วม ๕) มีการแก0ไข
ป7ญหาและตัดสินใจร�วมกันท้ังฝ�ายจัดการและพนักงาน รวมถึงสหภาพแรงงานด0วย๖) ให0พนักงาน
เรียนรู0ได0ง�าย ๗) มีการฝ�กอบรมและให0การศึกษาในเรื่องงาน และทักษะต�าง ๆ ให0สอดคล0องกับงาน 
๘) มีความสัมพันธTท่ีดีระหว�างฝ�ายจัดการกับสหภาพแรงงาน และ ๙) ให0ความสําคัญกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเท�าเทียมกับโครงการอ่ืน ๆ 
 Johnsrud๑๑๒ ระบุถึงสามมิติของความพึงพอใจ: ความสําคัญและผลตอบแทนท่ีเปRนมือ
อาชีพ การบริหารและการสนับสนุน และคุณภาพของผลประโยชนTและบริการ พวกเขายังกําหนดสาม
มิติของขวัญกําลังใจของคณะทํางานเปRนหม้ันในการทํางาน; ความรู0สึกเก่ียวกับสถาบัน และความรู0สึก
ส�วนตัวของตัวเองสุขภาพ พวกเขาบอกว�าการรับรู0ถึงชีวิตการทํางานและกําลังใจในการทํางานมี
ผลกระทบโดยตรงต�อเจตนาท่ีจะออกไป และยังชี้ให0เห็นว�าอาจารยTท่ีรับรู0มีชีวิตการทํางานของพวกเขา
มีผลกระทบโดยตรงและมีประสิทธิภาพต�อความพึงพอใจของพวกเขา 
 Luciana da Silva Timossi and other๑๑๓ ได0ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน: การปรับตัวจาก WALTON'S QWL MODEL พบว�า การตรวจสอบความสอดคล0อง
ภายในของเครื่องได0จากสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคซ่ึงเปRนค�าค�าท่ีได0คือ ๐.๙๖ ผลดังกล�าว
รับประกันได0ว�าสูงมากความสอดคล0องกับตราสารท่ีนํามาใช0 สรุปได0ว�าการปรับตัวจากแบบจําลองของ
วอลตันซ่ึงเสนอในการศึกษาครั้งนี้จะช�วยให0สามารถหาคําตอบท่ีตรงไปตรงมาและมีระดับคําตอบท่ี
ชัดเจนยิ่งข้ึนไปประยุกตTใช0กับผู0ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ารับประกันการได0ผลลัพธTท่ีเชื่อถือได0โดยไม�ต0อง
เปลี่ยนเกณฑT และวัตถุประสงคTของตราสารเดิม 
 Mahadzirah Mohamad &  Wan Norhayati Mohamed๑๑๔ ได0ศึกษาเรื่อง แบบจําลอง
คุณภาพชีวิตการทํางานความพึงพอใจในชีวิตและคุณภาพการบริการการศึกษานี้มีวัตถุประสงคTเพ่ือ
ระบุผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ต�อความพึงพอใจในชีวิต (LS) และคุณภาพการ
                                                           

 ๑๑๑ Gordon, J.R., A diagnostic approach to organization behavior, (3rd ed.), (Massachusetts 
U.S.A.: Allyn and Bacon, 1991), p. 122. 

 ๑๑๒ Johnsrud, L., “Measuring the quality of faculty and administrative work life: Implications for 
college and university campuses”Research in Higher Education, Vol. 43 No. 3, (2002): 379-395. 

 ๑๑๓ Luciana da Silva Timossi and other, Evaluation of Quality of Work Life : an Adaptation 
from the Walton’s QWL Model. XIV International Conference on Industrial Engineering and 
Operations Management,(the integration of productive chain with an approach to sustainable 
manufacturing, 2008), p. 143. 

 ๑๑๔ Mahadzirah Mohamad & Wan Norhayati Mohamed, “A Model of Quality of Work 
Life, Life Satisfaction and Service Quality”, Asian Journal of Business Research, (ISSN 1178-8933 
Volume 2 .Number 2.2012): 212. 
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บริการ (SQ) ของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ การวิเคราะหTองคTประกอบเชิงสํารวจ (EFA) และการ
วิเคราะหTป7จจัยยืนยัน (CFA) ใช0เพ่ือตรวจสอบความน�าเชื่อถือภายในของแบบวัดและแบบจําลอง
สมการโครงสร0าง (SEM) เพ่ือทดสอบความดีของรูปแบบสมมุติฐานท่ีเสนอ ผลการวิจัยพบว�า
สมมติฐานท่ีสองเสนอว�าแรกเห็นได0ว�าการรับรู0 QWL ท่ีสูงข้ึน LS ท่ีสูงข้ึนและประการท่ีสอง QWL ท่ี
รับรู0มากข้ึนค�าการรับรู0ของพยาบาลท่ีสูงข้ึน สมมติฐานท่ีสามกล�าวว�าสูงกว�า LS, SQ พยาบาลสูงไม�ได0
รับการสนับสนุน ผลการวิจัยชี้ให0เห็นว�าบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง QWL จะส�งผลให0มี
ปริมาณ SQ สูงและในเวลาเดียวกันจะมีค�า LS สูง 
 SeemaArif๑๑๕ ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตและการทํางานของครูของมหาวิทยาลัยเอกชน
ในปากีสถานวัตถุประสงคTของบทความนี้คือการสํารวจมิติต�างๆของคุณภาพชีวิตการทํางาน (QWL) 
เนื่องจากมีผลต�อชีวิตและทัศนคติในการทํางานของครูของมหาวิทยาลัยเอกชนใน Lahore ประเทศ
ปากีสถานผลการวิจัยพบว�าค�านิยมในการทํางานสภาพแวดล0อมในการทํางานความสมดุลระหว�างชีวิต
การทํางานและความพึงพอใจต�อความสัมพันธTในชีวิตเปRนป7จจัยสําคัญในการสร0างทัศนคติในการ
ทํางานและการรับรู0ของพนักงานต�อคุณภาพชีวิตโดยรวมความคิดริเริ่ม/คุณค�า: การศึกษาทําให0ท้ัง
ผลงานวิชาการและการปฏิบัติ การมีส�วนร�วมทางวิชาการช�วยให0เห็นว�าโครงสร0างท่ีสําคัญของ QWL 
มีบทบาทสําคัญในการสร0างทัศนคติต�อการทํางานชีวิตและความสัมพันธTของครูในมหาวิทยาลัยเอกชน 
ในทางปฏิบัติการศึกษาชี้ให0เห็นถึงความหมายของความไม�พอใจและความไม�สมดุลภายในความมุ�งม่ัน
และการมีส�วนร�วมของพนักงานและแม0แต�ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 Renato Borges FERNANDES๑๑๖ ได0ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางาน : การประเมิน
แบบจําลอง Walton ด0วยการวิเคราะหTสมการโครงสร0าง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพ่ือวิเคราะหT
ความสอดคล0องของเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเสนอโดย Walton (1973) ตามท่ี
พอเพียงและยุติธรรมการชดเชย, สภาพการทํางาน, การใช0กําลังการผลิต, โอกาสการรวมตัวทางสังคม
และรัฐธรรมนูญท่ีงานว�างท่ีถูกครอบครองโดยการทํางานในชีวิตและสังคมความเก่ียวข0องและ
ความสําคัญของมิติการทํางาน ผลการวิจัยพบว�า การชดเชยท่ียุติธรรม, สภาพการทํางาน, 
รัฐธรรมนูญและครอบครองพ้ืนท่ีโดยการทํางานในชีวิตมิติข0อมูลเหมาะสําหรับการวิเคราะหTท่ีนําเสนอ  
 สรุป การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานส�วนใหญ�ใช0การประเมินจาก WALTON'S 
QWL MODEL ซ่ึงแบบจําลองนี้จะช�วยให0สามารถหาคําตอบท่ีตรงไปตรงมาและมีระดับคําตอบท่ี
ชัดเจนมีมิติของข0อมูลเหมาะสําหรับการวิเคราะหTท่ีจะได0นําเสนอในลําดับต�อไป 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๑๑๕ SeemaArif, “Quality of Work-Life Model for Teachers of Private Universities in 
Pakistan”,Faculty of Arts and Social Sciences, (University of Central Punjab, 2013), p. 12. 

 ๑๑๖ Renato Borges FERNANDES, “Quality of Work Life: an evaluation of Walton model 
with analysis of structural equations”, Espacios, Vol. 38 (No 03) (Año 2017): 5. 
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แนวทางท่ีจะทําให0โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ได0ผลจะต0องดําเนินการและได0รับความร�วมมือจากหลาย ๆ 
ฝ�ายด0วยกันท้ัง ฝ�ายจัดการและพนักงาน ผู0นําสหภาพ
แรงงาน เจ0าหน0าท่ีของรัฐ และนักพฤติกรรมศาสตรT  

Guest, Robert.H, (1999) คุณภาพชีวิตการทํางานควรเริ่มต0นอย�างมีขอบเขต และมี
ความยืดหยุ�น การดําเนินโครงการต0องมีการชี้แจงให0เกิด
ความเข0าใจทุกคนเพ่ือป(องกันไม�ให0ผู0ไม�เข0าใจทําลาย
โครงการ ส�งเสริมให0พนักงานมีการสื่อสารระหว�างบุคคล
ใช0ทักษะในการแก0ไขป7ญหาและตัดสินใจ รู0จักใช0สิทธิให0
ถูกต0อง และต0องมีการส�งเสริมอย�างต�อเนื่อง 

Mondy, R.W. and R.M. Noe. 
(1996) 

แนวทางในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ผู0นําองคTการต0องให0การสนับสนุนอย�างจริงจัง 
องคTการต0องมีความสามารถในการนําเป(าหมายกลยุทธTมา
ปฏิบัติในงานประจําวัน ฝ�ายบริหารและผู0นําแรงงานร�วม
ลงประชามติในเรื่องราวและป7ญหาท่ีเกิดข้ึน เปRนการ
ร�วมกันแก0ไขป7ญหา 

Gordon, J.R. (1991) แนวทางท่ีทําให0โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบริษัท General motors ประสบผลสําเร็จคือ 
โครงสร0างองคTการจะต0องแบนราบ มีการปรับปรุงให0
เหมาะสมกับสภาพแวดล0อม มีการกระจายอํานาจ 
พนักงานทุกคนมีส�วนร�วม มีการแก0ไขป7ญหาและตัดสินใจ
ร�วมกันท้ังฝ�ายจัดการและพนักงาน รวมถึงสหภาพ
แรงงานด0วย ให0พนักงานเรียนรู0ได0ง�าย มีการฝ�กอบรมและ
ให0การศึกษาในเรื่องงาน และทักษะต�าง ๆ มีความสัมพันธT
ท่ีดีระหว�างฝ�ายจัดการกับสหภาพแรงงาน และให0
ความสําคัญกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
เท�าเทียมกับโครงการอ่ืน ๆ 



 

๘๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

Johnsrud, L.  (2002) การรับรู0ถึงชีวิตการทํางานและกําลังใจในการทํางานมี
ผลกระทบโดยตรงต�อเจตนาท่ีจะออกไป และยังชี้ให0เห็น
ว�าอาจารยTท่ีรับรู0มีชีวิตการทํางานของพวกเขามีผลกระทบ
โดยตรงและมีประสิทธิภาพต�อความพึงพอใจของพวกเขา 

Luciana da Silva Timossi and 
other (2008) 
  

การปรับตัวจากแบบจําลองของวอลตันซ่ึงเสนอใน
การศึกษาครั้งนี้จะช�วยให0สามารถหาคําตอบท่ีตรงไปตรงมา
และมีระดับคําตอบท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนไปประยุกตTใช0กับผู0ท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่ารับประกันการได0ผลลัพธTท่ีเชื่อถือได0โดย
ไม�ต0องเปลี่ยนเกณฑT และวัตถุประสงคTของตราสารเดิม 

Mahadzirah Mohamad & Wan 
Norhayati Mohamed (2012) 

สมมติฐานท่ีสองเสนอว�าแรกเห็นได0ว�าการรับรู0 QWL ท่ี
สูงข้ึน LS ท่ีสูงข้ึนและประการท่ีสอง QWL ท่ีรับรู0มากข้ึน
ค�าการรับรู0ของพยาบาลท่ีสูงข้ึน สมมติฐานท่ีสามกล�าวว�า
สูงกว�า LS, SQ พยาบาลสูงไม�ได0รับการสนับสนุน 
ผลการวิจัยชี้ให0เห็นว�าบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมี
คุณภาพสูง QWL จะส�งผลให0มีปริมาณ SQ สูงและใน
เวลาเดียวกันจะมีค�า LS สูง 

SeemaArif, (2013) การศึกษาทําให0ท้ังผลงานวิชาการและการปฏิบัติ การมี
ส�วนร�วมทางวิชาการช�วยให0เห็นว�าโครงสร0างท่ีสําคัญของ 
QWL มีบทบาทสําคัญในการสร0างทัศนคติต�อการทํางาน
ชีวิตและความสัมพันธTของครูในมหาวิทยาลัยเอกชน 
ในทางปฏิบัติการศึกษาชี้ให0เห็นถึงความหมายของความ
ไม�พอใจและความไม�สมดุลภายในความมุ�งม่ันและการมี
ส�วนร�วมของพนักงานและแม0แต�ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

Renato Borges FERNANDES, 
(2017) 

การชดเชยท่ียุติธรรม, สภาพการทํางาน, รัฐธรรมนูญและ
ครอบครองพ้ืนท่ีโดยการทํางานในชีวิตมิติข0อมูลเหมาะ
สําหรับการวิเคราะหTท่ีนําเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๖ 
 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ได0กําหนดกรอบแนวคิด
ดังต�อไปนี้ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

คุณภาพชีวติใน
การทํางาน 

ปhจจัยด�านภาระ
งาน 

ภาวนา ๔ 

กายภาวนา ศีลภาวนา 

ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม 

ความปลอดภยัในการทํางาน 

ความม่ันคงและความก0าวหน0า
ในงาน 

การพัฒนาความสามารถของ
บุคคล 

การบูรณาการทางสังคม 

ประชาธิปไตยในองคTกร 

ความสมดุลระหว�างงานกับ
ชีวิตส�วนตัว 

ป7ญญาภาวนา 

ความรับผิดชอบต�อสังคม 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน   

ความผูกพันในอาชีพ 

ปhจจัยด�าน
สภาพแวดล�อม 

วัฒนธรรมองคTการเชิงสร0างสรรคT 

วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร่วม 

บรรยากาศองคTการ 

การสนับสนุนจากสังคม 

จิตภาวนา 

ลักษณะงานท่ีเปRนประโยชนTต�อ
สังคม 



 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค,คือ ๑) 
เพ่ือสร/างและตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๒) 
เพ่ือศึกษาป5จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ ๓) เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการ
พัฒนา คุณภาพชี วิ ต ในการ ทํ า งานของ บุคลากรกรมป& อง กันและบรร เทาสาธ ารณภั ย 
กระทรวงมหาดไทย การวิจัยในครั้งนี้เป9นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
หลังจากนั้นนําข/อมูลที่ได/จากการสังเคราะห,นํามาสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด/วยกระบวนการต�าง ๆ ดังต�อไปนี้  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ข้ันตอนท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัย 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข/อมูล  
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห,ข/อมูล 
 ๓.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๓.๑ กลุ�มเป&าหมาย/ผู/ให/ข/อมูลสําคัญ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัย 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข/อมูล  
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห,ข/อมูล 
  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 เพ่ือให/การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป9นไปตามวัตถุประสงค,ของการวิจัย ผู/วิจัยได/ 
กําหนดรูปแบบการวิจัย โดยใช/การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ�งเน/นการ
วิเคราะห,ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) มีแผนแบบการวิจัยแบบกลุ�มเดียวศึกษาสภาวการณ,
โดยไม�มีการทดลอง (The One Shot Non-Experiment Case Study)   



 
๘๘

อุปนัย 
 

เชิงคุณภาพ 

 สําหรับรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ผู/วิจัยใช/วิธีดําเนินการวิจัยท่ีเรียกว�าวิธี
อุปนัย๑ (Inductive Approach) คือเริ่มจากข/อมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเจาะจงเลือกมาจํานวนหนึ่ง แล/ว
จึงวิเคราะห,หาข/อสรุป หรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีท่ีมีลักษณะท่ัวไปของข/อมูลนั้นดังแผนภาพท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพท่ี ๓.๑ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
๓.๒ ข้ันตอนที่ ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ)มตัวอย)าง 
  ๑) ประชากรท่ีใช/ในการวิจัย คือ บุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๔,๐๔๙ คน๒ 
  ๒) กลุ)มตัวอย)าง 
   ๒.๑) กลุ�มตัวอย�างที่ใช/ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ได/แก� บุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๔๗๐ ตัวอย�าง 
สําหรับขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีใช/ ผู/วิจัยใช/วิธีการกําหนดขนาดตัวอย�างในการวิจัยโดยการพิจารณา
จากความเหมาะสมของจํานวนค�าพารามิเตอร,ท่ีทําการประมาณค�าภายใต/โมเดลตามสมมติฐานใน
กรอบแนวคิดท่ีได/ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของนักวิจัยด/านโมเดลการ
วิเคราะห,ลิสเลล คือ Lindeman, Merenda and Gold๓ และ Weiss (1972)๔ ท่ีได/ทําการกําหนด
ขนาดตัวอย�างตามกฎอัตราส�วนระหว�างหน�วยตัวอย�างและจํานวนพารามิเตอร,หรือตัวแปร ไว/เป9น ๑ 
พารามิเตอร, ใช/ตัวอย�าง ๑๐–๒๐ ตัวอย�าง จากกรอบแนวคิดการวิจัยพบว�ามีค�าพารามิเตอร,ท่ีต/อง
ประมาณภายใต/โมเดลลิสเลลท้ังหมด ๔๗ พารามิเตอร, ใช/เส/นพารามิเตอร,ละ ๑๐ ตัวอย�างเท�ากับ ๔๗ 
x ๑๐ = ๔๗๐ ตัวอย�าง 

                                                           

 
๑ พรศักดิ์ ผ�องแผ/ว, ศาสตร-แห)งการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ,ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), 

หน/า ๙. 
     

๒ กองการเจ/าหน/าท่ี กรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, ข0อมูลบุคลากร กรม
ป1องกันและบรรเทาสาธารณะภัย . [ออนไลน,], แหล�งท่ีมา: http://122.155.1.141/inner.personnel-
4.173/download/menu_3967/, [๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

   ๓ Lindeman RH, Merenda PF, Gold RZ., Introduction to Bivariate and Multivariate 
Analysis, (Scott, Foresman, Glenview, IL, 1980), p. 163. 

   ๔ Weiss, R., The Provision of Social Relationship, In Z. Rubin (Ed), (Doing Unto 
others Englewood Cliff, N. J: Prentice-Hall, 1972), pp. 17-26. 

 
ข/อมูล ข/อเท็จจริง  

หลักฐานเชิงประจักษ, 
(ข/อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง) 

 
สมมติฐาน คําอธิบาย 

ข/อสรุปเชิงทฤษฎี 
(สิ่งท่ีเป9นกฎท่ัวไป 



 
๘๙

   ๒.๒) การสุ�มตัวอย�างผู/วิจัยเลือกใช/วิธีสุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอนโดย 
    ข้ันตอนท่ี ๑ สุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
การจัดแบ�งประชากรเป9นกลุ�มตามหน�วยงานกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ใช/วิธีการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน (Proportional Stratified Random Sampling) คํานวณ
จากสูตร ดังนี้ 

จํานวนตัวอย�างในแต�ละกลุ�ม = จํานวนตัวอย�างท้ังหมด X จํานวนประชากรแต�ละกลุ�ม 
                                            จํานวนประชากรท้ังหมด 

 
  การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน แสดงไว/ในตารางท่ี ๓.๑ 
 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน  

บุคลากรกรมป1องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

จํานวน
ประชากร 

สัดส)วน จํานวนกลุ)ม
ตัวอย)าง 

กรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ ๔๗๐x๕/๔๐๔๙ ๑ 
กองมาตรการป&องกันสาธารณภัย ๔๓ ๔๗๐x๔๓/๔๐๔๙ ๕ 
กองส�งเสริมการป&องกันสาธารณภัย ๔๒ ๔๗๐x๔๒/๔๐๔๙ ๕ 
สํานักผู/ตรวจการกรม ๑๒ ๔๗๐x๑๒/๔๐๔๙ ๑ 
กองเผยแพร�และประชาสัมพันธ, ๒๖ ๔๗๐x๒๖/๔๐๔๙ ๓ 
กลุ�มตรวจสอบภายใน ๑๑ ๔๗๐x๑๑/๔๐๔๙ ๑ 
กลุ�มพัฒนาระบบริหาร ๙ ๔๗๐x๙/๔๐๔๙ ๑ 
กองโรงงานเครื่องจักรกล ๓๒ ๔๗๐x๓๒/๔๐๔๙ ๔ 
กลุ�มงานคุ/มครองจริยธรรม ๖ ๔๗๐x๖/๔๐๔๙ ๑ 
สํานักงานเลขานุการกรม ๓๖ ๔๗๐x๓๖/๔๐๔๙ ๔ 
กองกฎหมาย ๒๐ ๔๗๐x๒๐/๔๐๔๙ ๒ 
กองคลัง ๗๖ ๔๗๐x๗๖/๔๐๔๙ ๙ 
ศูนย,เตือนภัยพิบัติแห�งชาติ ๘๑ ๔๗๐x๘๑/๔๐๔๙ ๑๐ 
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ๓๑ ๔๗๐x๓๑/๔๐๔๙ ๔ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด/านการป&องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

๕๓ ๔๗๐x๕๓/๔๐๔๙ ๖ 

ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๒๘ ๔๗๐x๒๘/๔๐๔๙ ๓ 

กองการเจ/าหน/าท่ี ๕๙ ๔๗๐x๕๙/๔๐๔๙ ๗ 
กองนโยบายป&องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๔๔ ๔๗๐x๔๔/๔๐๔๙ ๕ 

ศูนย,อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย ๖๖ ๔๗๐x๖๖/๔๐๔๙ ๘ 
กองช�วยเหลือผู/ประสบภัย ๔๙ ๔๗๐x๔๙/๔๐๔๙ ๖ 



 
๙๐

ตารางท่ี ๓.๑ (ต�อ) 
บุคลากรกรมป1องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
จํานวน

ประชากร 
สัดส)วน จํานวนกลุ)ม

ตัวอย)าง 
สํานักวิจัยและความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ 

๒๙ ๔๗๐x๒๙/๔๐๔๙ ๓ 

ศูนย,ป&องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
๑-๑๒ 

๒,๐๗๑ ๔๗๐x๒๐๗๑/
๔๐๔๙ 

๒๓๙ 

ศูนย,ป&องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
๑๓-๑๘ 

๑,๒๒๐ ๔๗๐x๑๒๒๐/
๔๐๔๙ 

๑๔๒ 

รวมกลุ)มตัวอย)าง ๔,๐๔๙  ๔๗๐ 
 
    ข้ันตอนท่ี ๒ จากนั้นใช/วิธีสุ�มตัวอย�างแบบง�าย (Simple Random 
Sampling) จนกระท่ังครบตัวอย�างตามท่ีต/องการ 
 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช0ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน ๒ ชนิด ได/แก� 
  ๑) แบบบันทึกเอกสาร (Document Recording Forms) เป9นเครื่องมือท่ีใช/ใน
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  ๒) แบบสอบถาม (Questionnaires) เป9นเครื่องมือท่ีใช/ในการศึกษาระดับการบูร
ณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป&องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แบ�งเป9น ๕ ส�วน 
  ส�วนท่ี ๑ สอบถามเก่ียวกับป5จจัยส�วนบุคคล ประกอบด/วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได/ต�อเดือน เป9นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) จํานวน ๖ ข/อ 

    ส�วนท่ี ๒ สอบถามเก่ียวกับป5จจัยด/านสภาพแวดล/อม ประกอบด/วยข/อคําถาม
ท้ังหมด ๒๐ ข/อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  

     วัฒนธรรมองค,การเชิงสร/างสรรค, จํานวน ๕ ข/อ  
     วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม จํานวน ๕ ข/อ  
     บรรยากาศองค,การ จํานวน ๕ ข/อ  
     การสนับสนุนจากสังคม จํานวน ๕ ข/อ  
   ส�วนท่ี ๓ สอบถามเก่ียวกับป5จจัยด/านภาระงาน ประกอบด/วยข/อคําถามท้ังหมด ๒๐ 

ข/อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
     ความรับผิดชอบต�อสังคม จํานวน ๕ ข/อ  
     ความพึงพอใจในการทํางาน จํานวน ๕ ข/อ  
     ความผูกพันในอาชีพ จํานวน ๕ ข/อ   
     จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน จํานวน ๕ ข/อ  



 
๙๑

  ส�วนท่ี ๔ สอบถามเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ ประกอบด/วยข/อคําถามท้ังหมด 
๒๐ ข/อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  

   กายภาวนา จํานวน ๕ ข/อ   
   ศีลภาวนา จํานวน ๕ ข/อ   
   จิตภาวนา จํานวน ๕ ข/อ   
   ป5ญญาภาวนา จํานวน ๕ ข/อ   
  ส�วนท่ี ๕ สอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบด/วยข/อคําถาม

ท้ังหมด ๔๐ ข/อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
   ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม จํานวน ๕ ข/อ 
   ความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน ๕ ข/อ 
   ความม่ันคงและความก/าวหน/าในงาน จํานวน ๕ ข/อ  
   การพัฒนาความสามารถของบุคคล จํานวน ๕ ข/อ  
   การบูรณาการทางสังคม จํานวน ๕ ข/อ 
   ประชาธิปไตยในองค,กร จํานวน ๕ ข/อ 
   ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว จํานวน ๕ ข/อ 
   ลักษณะงานท่ีเป9นประโยชน,ต�อสังคม จํานวน ๕ ข/อ 

     ส�วนท่ี ๒ ถึงส�วนท่ี ๕ ผู/ศึกษาได/สร/างแบบสอบถามโดยใช/มาตรวัดแบบ 
Likert Scale๕ ซ่ึงจะมีข/อคําถามแบบประมาณค�าท่ีใช/วัด ๕ ระดับ (Rating Scale) และมีเกณฑ,การ
ให/คะแนน ดังนี้ 
    มากท่ีสุด ให/คะแนน ๕  คะแนน 
    มาก  ให/คะแนน ๔ คะแนน 
    ปานกลาง ให/คะแนน ๓ คะแนน 
    น/อย  ให/คะแนน ๒  คะแนน 
    น/อยท่ีสุด ให/คะแนน ๑  คะแนน 
 จากเกณฑ,ดังกล�าว ผู/วิจัยใช/เกณฑ,ค�าเฉลี่ยในการแปลผล ซ่ึงผลจากการคํานวณโดยใช/
สูตรการคํานวณความกว/างของอันตรภาคชั้น มีดังนี้๖ จากสูตร 
  ช�วงชั้นคะแนน    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                อันตรภาค 
     =  ๐.๘๐๕

๑-๕ =   

จะได/เกณฑ,การแปลผล ๕ ระดับ ดังนี้   

                                                           

 
๕ Likert, Rensis, “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in 

Attitude Theory and Measurement, (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1967), pp. 90-
95.   

๖ มัลลิกา บุนนาค,  สถิติเพ่ือการตัดสินใจ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 
หน/า ๑๔๓. 



 
๙๒

     คะแนนเฉลี่ย  ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มากท่ีสุด  
 คะแนนเฉลี่ย  ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มาก  
 คะแนนเฉลี่ย  ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง น/อย   
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง น/อยท่ีสุด    

  ๓) การสร/างเครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัย 
  การสร/างเครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัย ผู/วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
  ๑) ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข/อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง
จากเอกสาร ตํารา ภายใต/คําแนะนําของอาจารย,ท่ีปรึกษา และสร/างเครื่องมือเป9นแบบบันทึกเอกสาร 
เพ่ือใช/ในการเก็บรวบรวมข/อมูลและนํามาวิเคราะห, เก็บผลการวิเคราะห,ไว/ในแบบบันทึกเอกสาร 
  ๒) นําความรู/และแนวคิดท่ีได/จากการศึกษาค/นคว/ามาประมวลเพ่ือกําหนด
โครงสร/างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา โดยการสร/างแบบสอบถาม เพ่ือใช/สอบถามเก่ียวกับ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรม
ป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยการนําข/อมูลสรุปประเด็นจากการวิเคราะห, 
สังเคราะห,มาจัดทําเป9นข/อคําถามในแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ท้ัง ๒๐ ตัวแปร รวมข/อคําถามท้ังสิ้น ๑๐๐ ข/อ ภายใต/คําแนะนําของอาจารย,ท่ี
ปรึกษา แล/วนําเสนอผู/เชี่ยวชาญ ๕ คน แล/วจึงนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล/องตามวัตถุประสงค,ของ
การวิจัย โดยใช/เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาจากค�า IOC 
มากกว�า ๐.๖๐ ข้ึนไป 
  ๓) นําความรู/และแนวคิดท่ีได/จากการศึกษาค/นคว/าและผลการวิเคราะห,
องค,ประกอบมาเป9นฐานในการสร/างแบบสัมภาษณ,แบบก่ึงโครงสร/าง เพ่ือใช/ในการเก็บข/อมูลและ
นํามาวิเคราะห,เพ่ือหารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
   ๔) การหาค�าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
  การหาค�าความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัย ผู/วิจัยได/ดําเนินการตาม
ข้ันตอนของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  ๑) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามให/
อาจารย,ที่ปรึกษาตรวจ จากนั้นเสนอผู/เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมของโครงสร/างและความสอดคล/องระหว�าง
ข/อคําถามกับวัตถุประสงค,ของการวิจัย โดยใช/เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
โดยผู/ทรงคุณวุฒิแต�ละท�านจะประเมินให/คะแนน ๓ ระดับ คือ +๑ = มีความสอดคล/อง ๐ = ไม�แน�ใจ 
-๑ = ไม�สอดคล/อง แล/วคํานวณค�าและคัดเลือกข/อคําถามท่ีมีค�าดัชนีความสอดคล/อง .๖๐ ข้ึนไป ส�วน
คําถามท่ีมีค�าดัชนีความสอดคล/องตํ่ากว�า .๖๐ จะนําไปปรับปรุงแก/ไข การคํานวณค�าดัชนีใช/สูตรดังนี้ 
   IOC  = ∑ NR /  
  IOC หมายถึง ค�าดัชนีความสอดคล/อง (Index of Item Concurrence) 



 
๙๓

  R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู/ทรงคุณวุฒิ 
  N  หมายถึง  จํานวนผู/ทรงคุณวุฒิ 
  ๒) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล/วไปทดลองใช/ (Try Out) กับประชากรท่ีไม�ใช�
กลุ�มตัวอย�าง ท่ีเป9นบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๓๐ คน 
  ๓) นําแบบสอบถามท่ีได/มาคํานวณหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช/สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ได/ค�าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ
เท�ากับ .๙๖๔ และหาค�าความเชื่อม่ันโดยแบ�งเป9นตอนตามตัวแปรท่ีศึกษาได/ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๓.๒ แสดงค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ตัวแปร ค)าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) 
๑. ป5จจัยด/านสภาพแวดล/อม .๙๕๓ 
๒. ป5จจัยด/านภาระงาน .๘๙๕ 
๓. หลักภาวนา ๔ .๙๒๗ 
๔. คุณภาพชีวิตในการทํางาน .๙๗๖ 
ภาพรวม .๙๖๔ 

 
  ๔) แก/ไขปรับปรุงแบบสอบถาม โดยนําข/อมูลจากการทดลองใช/ในข้ันตอนท่ี
ผ�านมา ทําการปรับปรุงแก/ไขโดยผ�านอาจารย,ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงนํามาสร/าง
เป9นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ,เพ่ือใช/ในการเก็บรวบรวมข/อมูลต�อไป 
 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข0อมูล 
 ผู/วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข/อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  ๑) การศึกษาและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป9นการเก็บรวบรวม
ข/อมูลเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรม และคุณภาพชีวิตในการทํางานเพ่ือสร/างกรอบแนวคิดใน
การวิจัย และสังเคราะห,ตัวแปรการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยทําการรวบรวม
เอกสารจากแหล�งต�าง ๆ แล/ววิเคราะห,เอกสารโดยการจัดทําแบบบันทึกการวิเคราะห,เอกสาร บันทึก
เก่ียวกับลักษณะเอกสาร แหล�งท่ีมา และสาระสําคัญของเอกสารท่ีเก่ียวข/องกับการวิจัย ข/อมูลท่ีได/จาก
การวิเคราะห,เอกสารจะเป9นกรอบแนวคิดท่ีใช/ในการศึกษาวิเคราะห,ข/อมูลท่ีได/จากการศึกษาด/วยวิธีการ
อ่ืน ๆ ต�อไป 
  ๒) การศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ผู/วิจัยใช/
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข/อมูลจากกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยผู/ให/ข/อมูลเป9นบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๔๗๐ 
คน 
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 ๓.๒.๔ การวิเคราะห-ข0อมูล 
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช/การวิเคราะห,ป5จจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) และโมเดลสมการโครงสร/าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) การวิเคราะห,ข/อมูล มีข้ันตอนต�อไปนี้ 

   ๑) การวิเคราะห,ข/อมูลเชิงพรรณนา โดยใช/ค�าความถ่ี ค�าร/อยละ ค�าเฉลี่ย และ
ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    ๒) การวิเคราะห,เนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข/องกับ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรม
ป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยใช/วิธีการวิเคราะห,เนื้อหา (Content 
Analysis) ตามเกณฑ,การวิเคราะห,เนื้อหา๗  
   ๒.๑) ผู/วิจัยต้ังกฎเกณฑ,ข้ึนสําหรับการคัดเลือกเอกสาร และหัวข/อท่ีจะทําการ
วิเคราะห, 
   ๒.๒) ผู/วิจัยวางเค/าโครงของข/อมูล โดยการทํารายชื่อคําหรือข/อความใน
เอกสารท่ีจะถูกนํามาวิเคราะห, แล/วแบ�งไว/เป9นประเภท (Categories) เพ่ือให/การวิเคราะห,มีความ
สมํ่าเสมอ และสามารถตัดสินได/ว�า จะดึงคําหรือข/อความใดออกมาจากเอกสารหรือตัวบท (Text) 
และจะท้ิงคําหรือข/อความใดออกไป 

    ๒.๓) ผู/วิจัยคํานึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดล/อมประกอบของข/อมูล
เอกสารท่ีนํามาวิเคราะห, โดยผู/วิจัยต้ังคําถามเก่ียวกับเอกสารท่ีนํามาวิเคราะห,ตามหัวข/อในแบบการ
วิเคราะห,เนื้อหาซ่ึงผู/วิจัยสร/างข้ึนท้ังนี้เพ่ือให/การวิเคราะห,เป9นไปอย�างลึกซ้ึง ผู/วิจัยทําการพิจารณา
เอกสารในสภาพท่ีเป9นป5จจัย และเปรียบเทียบคุณลักษณะของเนื้อหาเข/ากับบริบทของเอกสาร โดยมี
การโยงคุณลักษณะเข/ากับกรอบแนวคิดทฤษฏีท่ีผู/วิจัยเลือกมาเปรียบเทียบ เพ่ือการวิเคราะห,ข/อมูลให/
มีความกว/างข้ึน และนําไปสู�การอ/างใช/กับข/อมูลอ่ืน ๆ ได/ 
   ๒.๔) วิเคราะห,เนื้อหาตามท่ีปรากฏ (Manifest Content) ในเอกสารวัด
ความถ่ีของคําหรือข/อความในเอกสารเท�านั้น ไม�ใช/การตีความหมายของข/อความ 
    ๓) การวิเคราะห,ข/อมูลจากแบบสอบถาม ผู/วิจัยจะนําข/อมูลท่ีได/มาทําการ
วิเคราะห,ป5จจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือศึกษากลุ�มตัวแปรท่ียังไม�มี
ทฤษฎี หรือแนวคิดสนับสนุนเรื่องนั้นมาก�อน ผู/วิจัยจะเก็บข/อมูลจากตัวแปรเหล�านั้น แล/วนํามาจัด
หมวดหมู�ด/วยการวิเคราะห,ป5จจัยเพ่ือต/องการทราบว�ากลุ�มตัวแปร (Set of Variables) ท้ังหมดมีก่ี
ป5จจัย (Factor) ด/วยการใช/โปรแกรมสําเร็จรูป ผลจากการวิเคราะห,ป5จจัย จะช�วยลดตัวแปรลงและได/
ป5จจัยซ่ึงทําให/เข/าใจลักษณะของข/อมูลได/ง�าย และสามารถสร/างตัวแปรแฝงเพ่ือนําตัวแปรแฝงมาใช/ใน
การวิเคราะห,โมเดลสมการโครงสร/างต�อไป ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะห,ป5จจัยเชิงสํารวจมีข้ันตอนการ
วิเคราะห,ดังนี้๘ 
                                                           

๗ สุภางค, จันทวานิช, การวิเคราะห-ข0อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ,ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ,จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน/า ๒๔.  

๘ นงลักษณ, วิรัชชัย, โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห-สําหรับการวิจัย, พิมพ,ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน/า ๑๐๒.  
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   ๓.๑) ตรวจสอบเบ้ืองต/นว�า ข/อมูลสามารถนํามาวิเคราะห,ป5จจัยได/หรือไม� โดย
การพิจารณาเมทริกซ,สหสัมพันธ,ของตัวแปร จากการใช/โปรแกรมสําเร็จรูป ได/ค�าไกเซอร,-ไมเยอร,-ออ
ลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO-MSA) มากกว�า .๗๐ ถึง ๑ 
และค�า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ แสดงว�า ตัวแปรมีความสัมพันธ,กัน เหมาะสมท่ี
จะนํามาวิเคราะห,ป5จจัย 
   ๓.๒) สกัดป5จจัยข้ันต/น (Factor Extraction) ใช/วิธี Principal Component 
Analysis โดยมีเกณฑ,กําหนดจํานวนป5จจัย คือ ค�าไอเกน (Eigen Values) มากกว�า ๑ และ Scree 
Plot เส/นกราฟเริ่มเป9นเส/นตรงขนานกับแกนนอน 
   ๓.๓) หมุนแกนป5จจัย (Factor Rotation) เพ่ือให/ได/ป5จจัยร�วมท่ีชัดเจน 
   ๓.๔) สร/างคะแนนป5จจัย (Factor Score) เพ่ือสร/างตัวแปรแฝงจากตัวแปร
สังเกตได/ 
   ๓.๕) ต้ังชื่อป5จจัยให/สื่อความหมายถึงตัวแปรท้ังหมดในป5จจัย 
   ๔) การวิเคราะห,โมเดลสมการโครงสร/าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป9น
การบูรณาการของสถิติวิเคราะห,ท่ีสําคัญ คือการวิเคราะห,ป5จจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห,
เส/นทางอิทธิพล (Path Analysis) โมเดลสมการโครงสร/างประกอบด/วย ๒ ส�วน คือโมเดลการวัด 
(Measurement Model) และโมเดลโครงสร/าง (Structural Model) 
   ๔.๑) โมเดลการวัด (Measurement Model) เป9นโมเดลท่ีระบุความสัมพันธ,
เชิงเส/นระหว�างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได/ ผู/วิจัยใช/การวิเคราะห,ป5จจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) อันดับท่ีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงว�า ตัว
แปรสังเกตได//ตัวบ�งชี้ มีความสอดคล/องกับข/อมูลเชิงประจักษ, ด/วยโปรแกรม Lisrel (Linear 
Structure Relation) และพิจารณาคัดเลือกป5จจัยและตัวบ�งชี้ จากตัวแปรสังเกตได//ตัวบ�งชี้ท่ีมี
สัมประสิทธิ์การพยากรณ, (R2) ซ่ึงสามารถอธิบายองค,ประกอบสูงต้ังแต�ร/อยละ ๖๐ ข้ึนไป 
   ๔.๒) โมเดลโครงสร/าง (Structural Model) เป9นโมเดลท่ีระบุความสัมพันธ,
ระหว�างตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง ผู/วิจัยใช/การวิเคราะห,เส/นทางอิทธิพล (Path Analysis) 
จุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ,เชิงสาเหตุระหว�างตัวแปร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ/อมระหว�างตัวแปร และวิเคราะห,ตรวจสอบความตรงของทฤษฏีหรือทดสอบความ
สอดคล/องระหว�างโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับข/อมูลเชิงประจักษ, ประกอบด/วยข้ันตอน ๒ ส�วนคือ 
  (๔.๒.๑) การประมาณค�าพารามิเตอร, 
    (๑) การกําหนดข/อมูลจําเพาะโมเดล (Specification of the Model) 
ผู/วิจัยได/สนใจศึกษาว�าตัวแปรสาเหตุตัวใดบ/างท่ีส�งผลโดยตรงและโดยอ/อมต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน โดยผู/วิจัยใช/โมเดลการวิเคราะห,โมเดลความสัมพันธ,โครงสร/างเชิงเส/น ประกอบด/วยตัว
แปรแฝง และตัวแปรสังเกตได/ โดยมีข/อตกลงเบ้ืองต/นของโมเดลว�าความสัมพันธ,ของโมเดลท้ังหมด
เป9นความสัมพันธ,เชิงเส/นตรง (Linear) เป9นความสัมพันธ,เชิงบวก (Additive) และเป9นความสัมพันธ,
ทางเดียว (Recursive Model) ระหว�างตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และตัวแปร
ภายใน (Endogenous Variables)  
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    (๒) การระบุความเป9นไปได/ค�าเดียวของโมเดล (Identification 
of the Model) ผู/วิจัยใช/เง่ือนไขกฎที (t-rule) นั่นคือจํานวนพารามิเตอร,ท่ีไม�ทราบค�าจะต/องน/อยกว�า
หรือเท�ากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซ,ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร�วมของกลุ�มตัวอย�าง 
ตรวจสอบโดยจะให/จํานวนพารามิเตอร,ท่ีต/องการประมาณค�า (t) และจํานวนตัวแปรสังเกต (NI) ซ่ึง
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกในเมทริกซ,ความแปรปรวนร�วมได/ กฎท่ีกล�าวว�า แบบจําลองจะระบุค�า
ได/พอดีเม่ือ t  (๑/๒) (NI) (NI+๑) และใช/กฎความสัมพันธ,ทางเดียว (Recursive Rule) เพ่ือ
ตรวจสอบเง่ือนไขพอเพียง  
    (๓) การประมาณค�าพารามิเตอร,ของโมเดล (Parameter Estimation 
form the Model) ผู/วิจัยใช/การประมาณค�าโดยใช/วิธี ML (Maximum Likelihood) ซ่ึงเป9นวิธีท่ี
แพร�หลายท่ีสุด วิธีนี้ใช/ฟ5งก,ชั่นความกลมกลืนท่ีไม�ใช�ฟ5งก,ชั่นแบบเส/นตรง แต�ก็เป9นฟ5งก,ชั่นท่ีบอกความ
แตกต�างระหว�าง เมทริกซ, S และ Sigma ได/ ค�าประมาณของพารามิเตอร,ท่ีได/จากวิธี ML มีความคง
เส/นคงวา (Consistency) มีประสิทธิภาพและความเป9นอิสระจากมาตรวัด การแจกแจงสุ�มของ
ค�าประมาณพารามิเตอร,ท่ีได/จากวิธี ML เป9นแบบปกติ และความแกร�งของค�าประมาณข้ึนอยู�กับ
ขนาดของค�าพารามิเตอร,  
  (๔.๒.๒) การตรวจสอบความสอดคล/องของโมเดล (Goodness of Fit 
Measures) เพ่ือศึกษาภาพรวมของโมเดลว�าสอดคล/องกับข/อมูลเชิงประจักษ,เพียงใด ผู/วิจัยใช/สถิติท่ี
จะตรวจสอบ ดังนี้ 
   (๑) ค�าไค-สแควร, (Chi-square Statistics) เป9นค�าสถิติท่ีใช/ทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติว�าฟ5งก,ชั่นความสอดคล/องมีค�าเป9นศูนย, ถ/าค�าไค-สแควร, มีค�าตํ่ามากหรือยิ่งเข/าใกล/
ศูนย,มาก และค�าไค-สแควร, ไม�มีนัยสําคัญ แสดงว�าโมเดลมีความสอดคล/องกับข/อมูลเชิงประจักษ,    
   (๒) ค�าสัดส�วน 2χ / df เนื่องจากเม่ือจํานวนกลุ�มตัวอย�างมาก 
ค�าไค-สแควร,ก็จะยิ่งสูงมากจนอาจทําให/สรุปผลได/ไม�ถูกต/อง ดังนั้นจึงแก/ไขโดยพิจารณาค�า 2χ / df 
ซ่ึงควรมีค�าไม�ควรเกิน ๒.๐๐๙ 
   (๓) ดัชนีระดับความสอดคล/อง (Goodness-of-Fit Index: 
GFI) ซ่ึงเป9นอัตราส�วนของผลต�างระหว�างฟ5งก,ชั่นความสอดคล/องจากโมเดลก�อน และหลังปรับโมเดล
กับฟ5งก,ชั่น ความสอดคล/องก�อนปรับโมเดลค�า GFI หากมีค�าต้ังแต� ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว�าโมเดลมี
ความสอดคล/องกับข/อมูลเชิงประจักษ,  
    (๔) ดัชนีวัดความสอดคล/องท่ีปรับแล/ว (Adjusted Goodness-
of-Fit Index: AGFI) ซ่ึงนํา GFI มาปรับแก/ โดยคํานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมท้ังจํานวนตัวแปร
และขนาดกลุ�มตัวอย�างหาค�า AGFI หากมีค�าต้ังแต� ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว�าโมเดลมีความสอดคล/องกับ
ข/อมูลเชิงประจักษ,  

                                                           

๙ สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน,, สถิติวิเคราะห-สําหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร-และพฤติกรรมศาสตร-: เทคนิคการใช0โปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร: เจริญมั่นคงดี
การพิมพ,, ๒๕๕๔), หน/า ๑๔๔.  
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   (๕) ดัชนีวัดระดับความสอดคล/องเปรียบเทียบ (Comparative 
Fit Index: CFI) ใช/เปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจัยว�ามีความสอดคล/องสูงกว�าข/อมูลเชิง
ประจักษ,มากน/อยเพียงใด ค�าท่ีดีควรมีค�าต้ังแต� ๐.๙๐ ข้ึนไป แสดงว�าโมเดลมีความสอดคล/องกับ
ข/อมูลเชิงประจักษ,  
   (๖) ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Squared Residual: Standardized RMR) เป9นค�าบอกความคลาดเคลื่อน
ของโมเดล มีค�าตํ่ากว�า ๐.๐๕ แสดงว�า โมเดลมีความสอดคล/องกับข/อมูลเชิงประจักษ,  
   (๗) ค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร, 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป9นค�าท่ีบ�งบอกถึงความไม�สอดคล/อง
ของโมเดลท่ีสร/างข้ึนกับเมทริกซ,ความแปรปรวนร�วมของประชากร ซ่ึงค�า RMSEA ท่ีดีมาก ๆ ควรมีค�า
ตํ่ากว�า ๐.๐๕ แสดงว�าโมเดลมีความสอดคล/องกับข/อมูลเชิงประจักษ,  
   (๘) ค�าขนาดตัวอย�างวิกฤติ (Critical N: CN) เป9นดัชนีท่ีแสดง
ขนาดของตัวอย�างท่ีจะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคล/องของโมเดลได/ และค�า CN ควรมีค�ามากกว�า 
๒๐๐ ของกลุ�มตัวอย�าง (Diamantopoulos & Siguaw, ๒๐๐๐)๑๐ 
    (๙) เมทริกซ,ความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความสอดคล/อง 
(Fitting Residuals Matrix) หมายถึงเมทริกซ,ท่ีมีผลต�างของเมทริกซ, S และ Sigma ซ่ึงประกอบไป
ด/วยค�าความคลาดเคลื่อนท้ังในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ค�าสูงสุดของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Largest Standardized Residual) ระหว�างเมทริกซ,สหสัมพันธ,ท่ีเข/าสู�การ
วิเคราะห,กับเมทริกซ,ท่ีประมาณได/ โดยค�าเศษเหลือเคลื่อนท่ีเข/าใกล/ศูนย, จะถือว�าโมเดลมีแนวโน/ม
สอดคล/องกับข/อมูลเชิงประจักษ,ความพอดีเศษเหลือเหมาะสมอยู�ระหว�าง -๒ ถึง ๒  
    (๑๐) การปรับโมเดล (Model Modification Indexes: MI) ผู/วิจัยปรับ
โมเดลบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเป9นหลัก โดยมีการดําเนินการคือ จะตรวจสอบผลการ
ประมาณค�าพารามิเตอร,ว�ามีความสมเหตุสมผลหรือไม� มีค�าใดแปลกเกินความเป9นจริงหรือไม� และ
พิจารณาค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธ,เชิงพหุยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) ให/มีความ
เหมาะสม รวมท้ังพิจารณาค�าความสอดคล/องรวม (Overall Fit) ของโมเดลว�า โดยภาพรวมแล/ว
โมเดลสอดคล/องกับข/อมูลเชิงประจักษ,เพียงใด และจะหยุดปรับโมเดลเม่ือพบว�า ค�าสูงสุดของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐานตํ่ากว�า ๒.๐๐   
 
 
 
 
 
 

                                                           

๑๐ Diamantopoulos, A & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated, 
(Sage Publications: London, 2000), p. 223. 
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แผนภาพท่ี ๓.๒ โมเดลสมการโครงสร/าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
 

 ภาพโมเดลสมการโครงสร/างประกอบด/วยสัญลักษณ,ต�าง ๆ ดังนี้๑๑ 
หมายถึง ตัวแปรสังเกตได/ (Observed Variables) 

 
    หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables)  
 
   หมายถึง ความสัมพันธ,เชิงสาเหตุ หรือน้ําหนักป5จจัย 
   หมายถึง ความสัมพันธ,หรือความแปรปรวนร�วมของสองตัวแปร 
 ในการสร/างโมเดลการวิจัย ผู/วิจัยจะนําสัญลักษณ,เหล�านี้มาเขียนรวมกันเพ่ือใช/แทน
ความสัมพันธ,ของตัวแปรต�าง ๆ ในโมเดล ดังนี้ 

แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได/บนตัวแปร
แฝง หรือสัญลักษณ,ของป5จจัย 
แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของป5จจัยหนึ่งบนอีกป5จจัยหนึ่ง 
หรือสัญลักษณ,ของความสัมพันธ,เชิงสาเหตุ 

 
     แทน ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได/ 
 

                                                           

 
๑๑ เรื่องเดียวกัน, สถิติวิเคราะห-สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร-และพฤติกรรมศาสตร-: เทคนิค

การใช0โปรแกรม LISREL, หน/า ๑๔๖. 
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     แทน ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ,ป5จจัย 
 

 ตัวแปรแฝง (Latent Variables) ในโมเดลสมการโครงสร/างแบ�งออกเป9น ๒ ประเภท คือ 
  ๑. ตัวแปรแฝงท่ีเป9นสาเหตุ เรียกว�า ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) 
ในภาพคือ K๑ และ K๒ ใช/สัญลักษณ, K หรือ ξ (อ�านว�า KSI) 
  ๒. ตัวแปรแฝงท่ีเป9นผล เรียกว�า ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ใน
ภาพคือ E๑ และ E๒ ใช/สัญลักษณ, E หรือ η (อ�านว�า ETA)  

 ตัวแปรสังเกตได/ (Observed Variables) ในโมเดลสมการโครงสร/างแบ�งออกเป9น ๒ 
ประเภท คือ 
 ๑. ตัวแปรสังเกตได/สําหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก ใช/สัญลักษณ, X ในภาพคือ X1 X2 
X3 X4 X5 และ X6 โดยท่ี  

X1 X2 และ X3 เป9นตัวแปรสังเกตได/ของ K1 
X4 X5 และ X6 เป9นตัวแปรสังเกตได/ของ K2 

 ๒. ตัวแปรสังเกตได/สําหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน ใช/สัญลักษณ, Y ในภาพคือ Y1 Y2 Y3 
Y4 และ Y5 โดยท่ี  

Y1 และ Y2 เป9นตัวแปรสังเกตได/ของ E1 
   Y3 Y4 และ Y5 เป9นตัวแปรสังเกตได/ของ E2 
  ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได/ X ใช/สัญลักษณ, d หรือ δ (อ�านว�า 
DELTA)    
  ส�วนความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได/ Y ใช/สัญลักษณ, e หรือ ε (อ�านว�า 
EPSILON) ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง E ใช/สัญลักษณ, z หรือ ζ (อ�านว�า ZETA)  
  ดังนั้น d1 d2 d3 d4 d5 และ d6 เป9นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ X1 
X2 X3 X4 X5 และ X6 ตามลําดับ 

 e1 e2 e3 e4 และ e5 เป9นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ Y1 Y2 Y3 Y4 
และ Y5 ตามลําดับ 
  z1 และ z2 เป9นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ E1 และ E2 ตามลําดับ 

 เพ่ือให/เกิดความเข/าใจในการสื่อสารท่ีตรงกันในการวิจัยเชิงปริมาณผู/วิจัยจึงได/กําหนด
สัญลักษณ,และอักษรย�อเพ่ือใช/ในการวิเคราะห,ข/อมูลดังต�อไปนี้ 

 สัญลักษณ-ท่ีใช0ในการวิเคราะห-ข0อมูล 
 n  แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
 x   แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง 
 S.D.  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค�าสถิติท่ีใช/พิจารณาใน t-Distribution  
 F  แทน ค�าสถิติท่ีใช/พิจารณาใน F–Distribution 



 
๑๐๐

 SKEW  แทน ค�าความเบ/ (skewness) 
 KUS   แทน ค�าความโด�ง (kurtosis) 
 r   แทน ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,ของเพียร,สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
 SE   แทน ค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 2R   แทน ค�าสหสัมพันธ,พหุคูณยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) 
หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ, 

 
2χ   แทน ค�าสถิติไค-สแควร, (chi - Square Statistics) 

 df   แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
 p-value  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 ξ   แทน ตัวแปรแฝงภายนอก (Ksi) 

 λ   แทน  ขนาดอิทธิพลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรแฝงภายนอก 
 δ   แทน  ความคลาดเคลื่อนภายใต/ตัวแปรอิสระ 

 η   แทน ตัวแปรแฝงภายใน (Eta) 
 Г   แทน เมทริกซ,อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก ξ  ไป η  
 GFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล/อง (Goodness of Fit Index) 
 AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคล/องท่ีปรับแก/แล/ว (Adjusted 
Goodness of Fit Index) 
 CFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล/องเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index) 
 SRMR  แทน ดัชนีค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standardized RMR) 
 RMSEA  แทน ดัชนีค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร, (Root 
Mean Square Error of Approximation) 
 CN   แทน ค�าขนาดตัวอย�างวิกฤต (Critical N) 
 DE   แทน อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
 IE   แทน อิทธิพลทางอ/อม (Indirect Effects) 
 TE   แทน อิทธิพลรวม (Total Effects) 
ชื่อตัวแปรแฝงภายนอก  
 Envi  แทน ป5จจัยสภาพแวดล/อม 

 X1  แทน วัฒนธรรมองค,การเชิงสร/างสรรค, 
 X2  แทน วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม 
 X3   แทน บรรยากาศองค,การ 
 X4  แทน การสนับสนุนจากสังคม 
 Tesk  แทน ภาระงาน 
 X5  แทน ความรับผิดชอบต�อสังคม  
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 X6  แทน ความพึงพอใจในการทํางาน 
 X7   แทน ความผูกพันในอาชีพ 
 X8  แทน จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน 
ชื่อตัวแปรแฝงภายใน 

 Phavana แทน หลักพุทธธรรมภาวนา ๔ 
 Y11  แทน กายภาวนา 
 Y12  แทน ศีลภาวนา 
 Y13  แทน จิตภาวนา 
 Y14  แทน ป5ญญาภาวนา 
 WQL  แทน  คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 Y21  แทน ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
 Y22  แทน ความปลอดภัยในการทํางาน 
 Y23  แทน ความม่ันคงและความก/าวหน/าในงาน 
 Y24  แทน การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
 Y25  แทน การบูรณาการทางสังคม 
 Y26  แทน ประชาธิปไตยในองค,กร 
 Y27  แทน ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว 
 Y28  แทน ลักษณะงานท่ีเป9นประโยชน,ต�อสังคม 
 

๓.๓ ข้ันตอนที่ ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ๓.๓.๑ ผู0ให0ข0อมูลสําคัญ 
 กลุ�มเป&าหมาย/ผู/ให/ข/อมูลสําคัญท่ีใช/ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย 
การสัมภาษณ, ได/แก� ผู/บริหารระดับกระทรวงมหาดไทย, ผู/บริหารกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
ผู/ปฏิบัติงานของกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นักวิชาการด/านรัฐประศาสนศาสตร,, นักวิชาการ
ด/านพุทธศาสนา จํานวน ๑๗ คน ใช/วิธีการเลือกตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด/วย 

๑) นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู/อํานวยการกองส�งเสริมการป&องกันสาธารณ
ภัย. 

๒) นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู/อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด/านการ
ป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย.  

๓) นายชัยณรงค, วาสนะสมสิทธิ์, รองอธิบดีกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
๔) นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู/อํานวยการกองกิจการ กรมป&องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย. 
๕) นายสมบูรณ, มาลาลักษณ,, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป&องกันและบรรเทา    

สาธารณภัย.  



 
๑๐๒

๖) นางสาวมนัสฐนันท, มงคลร/อย, ผู/อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร กรม
ป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 

๗) นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย.  
๘) นางสาวจินตนา นันทิพัฒน,, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรม

ป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย.  
๙) นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ, ส. กรมป&องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย. 
๑๐) นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมป&องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย. 
๑๑) นายพรพจน, เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย. 
๑๒) ผู/อํานวยการกองการเจ/าหน/าท่ี, กรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย.  
๑๓) นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการกรม

ป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
๑๔) ผศ. ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร, 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๑๕) ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร, คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๑๖) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ/าคณะจังหวัดนนทบุรี, รองคณบดีฝ�าย

บริหาร คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๑๗) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย,ประจําภาควิชารัฐศาสตร, คณะ

สังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช0ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช/ในการวิจัยเชิงคุณภาพได/แก� แบบสัมภาษณ,แบบมีโครงสร/าง ตาม
วัตถุประสงค,ในการวิจัยดังนี้ 
  ๑) คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวง มหาดไทย ท้ัง ๘ ด/านเป9นอย�างไร และด/านใดไม�เหมาะสม หรือด/านใดยังขาดอยู� 
  ๒) ป5จจัยด/านสภาพแวดล/อมองค,การ อันประกอบด/วย วัฒนธรรมองค,การเชิง
สร/างสรรค, วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม บรรยากาศในองค,การ การสนับสนุนจากสังคมส�งผล
ดีต�อคุณภาพชีวิตของเจ/าหน/าท่ีกรมป&องกันและบรรเทาและสาธารณภัยหรือไม� อย�างไร 
  ๓) ป5จจัยด/านภาระงาน อันประกอบด/วย ความรับผิดชอบต�อสังคม ความพึง
พอใจในการทํางาน ความผูกพันในอาชีพ จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน ส�งผลดีต�อคุณภาพ
ชีวิตของเจ/าหน/าท่ีกรมป&องกันและบรรเทาและสาธารณภัยหรือไม� อย�างไร   

 ๔) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักภาวนา ๔ ประกอบด/วย กาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ป5ญญาภาวนา จะช�วยส�งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือไม� อย�างไร 



 
๑๐๓

 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข0อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการเก็บรวบรวมข/อมูลจากผู/ ให/ข/อมูลสําคัญท้ัง ๓ อย�าง 
ประกอบด/วย  
  ๑) เก็บรวบรวมข/อมูลเชิงปริมาณโดยการเก็บจากแบบสอบถาม 
  ๒) เก็บข/อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ, เป9นการสัมภาษณ,อย�างเป9นทางการ 
(Structured Interview) ทําการสัมภาษณ,โดย เจาะจงคําตอบเฉพาะเรื่องตามจุดมุ�งหมาย โดย
สัมภาษณ,กลุ�มเป&าหมาย 
  ๓) การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู/มีส�วนเก่ียวข/อง
ในกรมป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจากผู/เชี่ยวชาญด/านการป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน ๑๒ รูป/คน เป9นการจัดประชุมสนทนากลุ�มตามสถานการณ,หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยการ
สร/างบรรยากาศในการสนทนาเป9นลักษณะพูดคุยเรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเก่ียวกับข/อมูลท่ีต/องการจะศึกษา 
เพ่ือรวบรวมข/อมูลให/เข/าประเด็นเนื้อหาท่ีต/องการวิจัย โดยไม�ป ดก้ันความคิดและเป ดโอกาสให/มีการ
ซักถามเพ่ือสร/างความไว/วางใจ และสุดท/ายผู/วิจัยกล�าวขอบคุณผู/ร�วมสนทนาพร/อมกับกล�าวสรุปและ
มอบของสมนาคุณแก�ผู/เข/าร�วมสนทนากลุ�ม โดยรายชื่อผู/ทรงคุณวุฒิท่ีร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะมี
ดังต�อไปนี้ 

๑) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ/าคณะจังหวัดนนทบุรี, รองคณบดีฝ�าย
บริหาร คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   

๒) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดี ฝ�ายบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    

๓) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร, คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๔) ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๕) ศ. พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, อาจารย,ประจําภาควิชารัฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๖) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข,, อาจารย,ประจําภาควิชารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๗) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย,ประจําภาควิชารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๘) ดร. สุริยา รักษาเมือง, อาจารย,ประจําภาควิชารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

๙. ดร. กาญจนา ดําจุดติ, อาจารย,ประจําภาควิชารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

๑๐) นายเชาวลิต อะหมัด, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมป&องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย.  



 
๑๐๔

๑๑) สิบเอกศราวุธ สีดา, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย. 

๑๒) นายณรงค,ศักด์ิ คําวัตร,, นายช�างเครื่องกลอาวุโส กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย.  

 
 ๓.๓.๔ การวิเคราะห-ข0อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช/การวิเคราะห,ข/อมูลโดยการจําแนกชนิดข/อมูล (Typological 
Analysis) การวิเคราะห,โดยการจําแนกชนิดข/อมูล คือ การจําแนกข/อมูลเป9นชนิด (Typologles) คํา
ว�า “Typologles” หมายถึง ข้ันตอนของเหตุการณ,ท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงในกรณีท่ีนักวิจัยทําการ
เก็บรวบรวมข/อมูลแล/ว นักวิจัยจําเป9นท่ีจะต/องจัดระบบข/อมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ, ท่ีผู/วิจัยกําหนดข้ึน 
ซ่ึงการจําแนกหรือการจัดกลุ�มข/อมูลนี้ แบ�งได/เป9น ๒ ประเภท ได/แก�๑๒  
    ๑) การจําแนกข/อมูลในระดับจุลภาค การจําแนกข/อมูลระดับนี้แบ�งเป9น ๒ 
ประเภทย�อย ได/แก� การวิเคราะห,คําหลัก (Domain Analysis) กับการวิเคราะห,สารระบบ (Taxonomy 
Analysis) การวิเคราะห,คําหลัก หมายถึงการจําแนกจัดกลุ�มคําชุดหนึ่งให/อยู�ภายใต/คําอีกชุดหนึ่ง ซ่ึง
คําดังกล�าวนี้มีความหมายครอบคลุมคําชุดนั้น ๆ หรือ อาจกล�าวได/ว�า การวิเคราะห,คําหลัก เป9นการ
จัดกลุ�มคําชุดหนึ่งให/อยู�ร�วมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ,บางอย�างของคําแต�ละคําท่ีนํามาใช/จัด
กลุ�ม ท้ังนี้ลักษณะความสัมพันธ,บางอย�างท่ีว�านี้เป9นความสัมพันธ,เชิงวัฒนธรรมท่ีบุคคลแต�ละสังคม
เป9นผู/จัดจําแนก 
  ๒) การจําแนกข/อมูลในระดับมหภาค การจําแนกข/อมูลในระดับมหภาค เป9นการ
จําแนกข/อมูลตามเหตุการณ, (Event) หรือการวิเคราะห,เหตุการณ, ตามเรื่องราว (Event Analysis) ท่ี
ปรากฏ ซ่ึงการวิเคราะห,ข/อมูลในระดับมหภาคแบ�งได/เป9น ๒ วิธี คือ การวิเคราะห,เหตุการณ,แบบอิง
ทฤษฎีและแบบไม�อิงทฤษฎี 
  ๒.๑) การวิเคราะห,เหตุการณ,แบบอิงทฤษฎี คือ การแยกชนิดในเหตุการณ, 
นั้น ๆ โดยการยึดแนวคิดหรือกรอบการจําแนกเหตุการณ,โดยอาศัยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป9นกรอบการ
จําแนก ซ่ึงกรอบการจําแนกเหตุการณ,ท่ีนิยมใช/หรือมีลักษณะกลาง ๆ ท่ีมักนํามาใช/ร�วมกันคือ การ
วิเคราะห,เหตุการณ,ออกเป9น ๖ ประเภท คือ ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย�างไร และทําไม นอกจากนี้
ยังสามารถแยกชนิดออกเป9น ๖ ชนิด ตามกรอบปรากฏการณ, ได/ดังนี้๑๓  
    ๒.๑.๑) การกระทํา (Acts) คือ พฤติกรรมของบุคคลในเหตุการณ,หรือ
สถานการณ,ท่ีเกิดข้ึนในช�วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม�ยาวนานหรือต�อเนื่อง 
    ๒.๑.๒) กิจกรรม (Activies) คือ เหตุการณ,หรือสถานการณ,ขนบประเพณีท่ี
เกิดข้ึนในลักษณะต�อเนื่อง กิจกรรมเป9นการกระทําท่ีเก่ียวข/องกับคนหลายคนมากกว�าจะเป9นส�วน
บุคคลหรือส�วนตัวและมักใช/เวลานานเป9นวัน สัปดาห, เดือนหรือช�วงฤดู 

                                                           

 
๑๒ สุภางค, จันทวานิช, การวิเคราะห-ข0อมูลเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ,จุฬาลงกรณ, 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน/า ๗๔. 
 

๑๓ Lofland,J., Analyzing Social Settings, (Blemont, Calif, Wadworth, 1984), pp. 14-15.  



 
๑๐๕

    ๒.๑.๓) ความหมาย (Meaning) คือ การให/ความหมายของการกระทํา
หรือกิจกรรม โดยคําพูดท่ีแสดงออกของผู/ให/ข/อมูลอธิบาย ให/คําจํากัดความและทิศทางของการ
กระทําต�อสิ่งของ เหตุการณ,และคุณลักษณะต�าง ๆ ของมนุษย,  
   ๒.๑.๔) การมีส�วนร�วมในกิจกรรม (Participation) คือ การท่ีบุคคลมี
ความผูกพันและเข/าร�วมกิจกรรม สถานการณ,หรือเหตุการณ,ท่ีเกิดข้ึน 
    ๒.๑.๕) ความสัมพันธ, (Relationship) คือ ความเก่ียวโยงระหว�างบุคคล
หลาย ๆ คนในสังคมหรือเหตุการณ,ท่ีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในช�วงเวลา อาจเป9นความสัมพันธ,ของกิจกรรมท่ี
เชื่อมโยงรูปแบบต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป9นทางแนวต้ังหรือแนวนอน ทางมิตรหรือคู�อริ ทางปกป&องหรือ
ละเลย รวมท้ังความสัมพันธ,เก่ียวกับสถานภาพของมนุษย,  
    ๒.๑.๖) สถานการณ,หรือสภาพการณ, (Setting) คือ สถานการณ,หรือ
สภาพการณ,ท่ีการกระทําหรือกิจกรรมท่ีกําลังศึกษาอยู� เกิดข้ึน ซ่ึงอาจเป9นสถานท่ี  
  ๒.๒) การวิเคราะห,เหตุการณ,แบบไม�อิงทฤษฎี คือ การจําแนกข/อมูลใน
เหตุการณ,หนึ่ง ๆ ท่ีจะวิเคราะห,ตามความเหมาะสมกับข/อมูล ซ่ึงอาจใช/สามัญสํานึกหรือประสบการณ,
ของผู/วิจัย ซ่ึงผู/วิจัยจะจําแนกข/อมูลเป9นชนิดง�าย ๆ ตามประเภทท่ีผู/วิจัยสังเกต เม่ือจําแนกข/อมูลเป9น
ชนิดแล/ว ผู/วิจัยจะพิจารณา ดูความสมํ่าเสมอของการเกิดของข/อมูลต�าง ๆ ซ่ึงจะเป9นพ้ืนฐานในการ
อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

การทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย” มีวัตถุประสงค0ใน
การศึกษาคือ ๑) เพ่ือสร3างและตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ๒) เพ่ือศึกษาป7จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ ๓) เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กระทรวงมหาดไทย ผู3วิจัยได3ทําการรวบรวมข3อมูลและทําการวิเคราะห0ข3อมูลตามวัตถุประสงค0
โดยแบ�งออกเป:น ๓ ประเด็นดังนี้  

๔.๑ ผลการวิเคราะห0ข3อมูลเบ้ืองต3น 
๔.๒ ผลการวิเคราะห0ข3อมูลตามวัตถุประสงค0 
๔.๓ องค0ความรู3ท่ีได3จากการวิจัย 
  

๔.๑ ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเบื้องต�น 
 ๔.๑.๑ ข�อมูลป จจัยส%วนบุคคล 
  ประกอบด3วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
รายได3ต�อเดือน 
 
ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และร3อยละของข3อมูลป7จจัยส�วนบุคคล 
ลําดับ ป จจัยส%วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
๑ เพศ   
 ชาย ๓๑๐ ๖๖.๐ 
 หญิง ๑๖๐ ๓๔.๐ 
 รวม ๔๗๐ ๑๐๐.๐ 
๒ อายุ   
 ๒๐-๓๐ ปE ๑๔๕ ๓๐.๙ 
 ๓๑-๔๐ ปE ๑๖๓ ๓๔.๗ 
 ๔๑-๕๐ ปE ๑๐๓ ๒๑.๙ 
 ๕๑-๖๐ ปE ๕๙ ๑๒.๕ 
 รวม ๔๗๐ ๑๐๐.๐๐ 



 

๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต�อ) 
ลําดับ ป จจัยส%วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
๓ สถานะภาพสมรส   
 โสด ๒๒๕ ๔๗.๙ 
 สมรส ๑๙๘ ๔๒.๑ 
 หย�าร3าง/หม3าย ๓๒ ๖.๘ 
 อ่ืน ๆ แยกกันอยู� ๑๕ ๓.๒ 
 รวม ๔๗๐ ๑๐๐.๐ 
๔ ระดับการศึกษา   
 ตํ่ากว�าปริญญาตรี ๑๘๒ ๓๘.๗ 
 ปริญญาตรี ๑๖๑ ๓๔.๓ 
 ปริญญาโท ๑๒๑ ๒๕.๗ 
 ปริญญาเอก ๖ ๑.๓ 
 รวม ๔๗๐ ๑๐๐.๐ 
๕ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
 ๑-๕ ปE ๒๒๔ ๔๗.๗ 
 ๖-๑๐ ปE ๑๑๒ ๒๓.๘ 
 ๑๑-๑๕ ปE ๔๘ ๑๐.๒ 
 ๑๖-๒๐ ปE ๒๔ ๕.๑ 
 ๒๑ ปEข้ึนไป ๖๒ ๑๓.๒ 
 รวม ๔๗๐ ๑๐๐.๐ 
๖ รายได�เฉล่ียต%อเดือน   
 ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๒๑๒ ๔๕.๑ 
 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๑๗๐ ๓๖.๒ 
 ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท ๔๗ ๑๐.๐ 
 ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป ๔๑ ๘.๗ 
 รวม ๔๗๐ ๑๐๐.๐ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๑ เป:นการวิเคราะห0ข3อมูล จํานวน และร3อยละของผู3ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
๔๗๐ คน สรุปได3ดังนี้ 
 ป7จจัยส�วนบุคคลด3านเพศ พบว�า ส�วนใหญ�เป:นเพศชาย จํานวน ๓๑๐ คน คิดเป:นร3อยละ 
๖๖.๐ และเพศหญิง จํานวน ๑๖๐ คน คิดเป:นร3อยละ ๓๔.๐ ตามลําดับ  
 ด3านอายุ พบว�า อันดับแรกมีอายุอยู�ระหว�าง ๓๑-๔๐ ปE จํานวน ๑๖๓ คน คิดเป:นร3อยละ 
๓๔.๗ รองลงมามีอายุระหว�าง ๒๐-๓๐ ปE จํานวน ๑๔๕ คน คิดเป:นร3อยละ ๓๐.๙ มีอายุระหว�าง ๔๑-
๕๐ ปE จํานวน ๑๐๓ คน คิดเป:นร3อยละ ๒๑.๙ และมีอายุ ๕๑-๖๐ ปE จํานวน ๕๙ คน คิดเป:นร3อยละ 
๑๒.๕ ตามลําดับ 



 

๑๐๘ 

 ด3านสถานะภาพสมรส พบว�า อันดับแรกมีสถานะโสด จํานวน ๒๒๕ คน คิดเป:นร3อยละ 
๔๗.๙ รองลงมามีสถานะสมรส จํานวน ๑๙๘ คน คิดเป:นร3อยละ ๔๒.๑ มีสถานะหย�าร3าง/หม3าย 
จํานวน ๓๒ คน คิดเป:นร3อยละ ๖.๘ และมีสถานะอ่ืน ๆ เช�น แยกกันอยู� จํานวน ๑๕ คน คิดเป:นร3อย
ละ ๓.๒ ตามลําดับ 
 ด3านระดับการศึกษาของกลุ�มตัวอย�าง พบว�า อันดับแรกจบการศึกษาระดับตํ่ากว�า
ปริญญาตรี จํานวน ๑๘๒ คน คิดเป:นร3อยละ ๓๘.๗ รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน ๑๖๑ คน คิด
เป:นร3อยละ ๓๔.๓ ปริญญาโท จํานวน ๑๒๑ คน คิดเป:นร3อยละ ๒๕.๗ และปริญญาเอก จํานวน ๖ 
คน คิดเป:นร3อยละ ๑.๓ ตามลําดับ 
 ด3านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว�า อันดับแรกมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว�าง 
๑-๕ ปE จํานวน ๒๒๔ คน คิดเป:นร3อยละ ๔๗.๗ รองลงมาคือมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว�าง ๖-
๑๐ ปE จํานวน ๑๑๒ คน คิดเป:นร3อยละ ๒๓.๘ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว�าง ๑๑-๑๕ ปE 
จํานวน ๔๘ คน คิดเป:นร3อยละ ๑๐.๒ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๒๑ ปEข้ึนไป จํานวน ๖๒ คน คิด
เป:นร3อยละ ๑๓.๒ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว�าง ๑๖-๒๐ ปE จํานวน ๒๔ คน คิดเป:นร3อย
ละ ๕.๑ ตามลําดับ 
 ด3านรายได3เฉลี่ยต�อเดือน พบว�า อันดับแรกมีรายได3อยู�ระหว�าง ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๒๑๒ คน คิดเป:นร3อยละ ๔๕.๑ รองลงมาคือ ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๗๐ คน คิด
เป:นร3อยละ ๓๖.๒ มีรายได3ระหว�าง ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๗ คน คิดเป:นร3อยละ ๑๐.๐ 
และมีรายได3 ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป จํานวน ๔๑ คน คิดเป:นร3อยละ ๘.๗ ตามลําดับ 
 
 ๔.๑.๒ ข�อมูลป จจัยด�านสภาพแวดล�อม 
 ประกอบด3วย วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม 
บรรยากาศองค0การ การสนับสนุนจากสังคม ดังนี้ 
  
ตารางท่ี ๔.๒ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป7จจัยด3านสภาพแวดล3อมในภาพรวม 

ข�อ ป จจัยด�านสภาพแวดล�อม  Χ  S.D. แปลผล 
๑ วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 ๓.๗๖ ๐.๖๐๖ มาก 
๒ วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม ๓.๖๒ ๐.๗๑๕ มาก 
๓ บรรยากาศองค0การ ๓.๗๒ ๐.๕๙๕ มาก 
๔ การสนับสนุนจากสังคม ๓.๖๒ ๐.๖๘๔ มาก 
 ภาพรวมป จจัยด�านสภาพแวดล�อม ๓.๖๘ ๐.๕๖๔ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว�า ป7จจัยด3านสภาพแวดล3อมในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย

เท�ากับ ๓.๖๘ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๖๔ เม่ือพิจารณาเป:นรายด3านโดยเรียงลําดับตาม
ค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๖ รองลงมาคือ 
บรรยากาศองค0การ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒ วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 



 

๑๐๙ 

๓.๖๒ และการสนับสนุนจากสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป:นรายข3อ
ของแต�ละด3านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป7จจัยด3านสภาพแวดล3อม 

ข�อ ป จจัยด�านสภาพแวดล�อม Χ  S.D. แปลผล 
 ๑. วัฒนธรรมองค�การเชิงสร�างสรรค�    

๑ องค0กรมีการระบุค�านิยมในการทํางานไว3เป:นลายลักษณ0
อักษรอย�างชัดเจน 

๓.๗๖ ๐.๗๙๒ มาก 

 ๒ องค0กรมุ�งส�งเสริมให3สมาชิกในองค0กรมีการปฏิสัมพันธ0
กันอย�างสมํ่าเสมอ เช�น ทานข3าวด3วยกัน จัดกิจกรรม
สาธารณะร�วมกัน 

๓.๖๕ ๐.๗๗๕ มาก 

๓ องค0กรสนับสนุนช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในทุกด3าน และ
ทุกหน�วยงาน 

๓.๖๙ ๐.๘๑๐ มาก 

๔ องค0กรช�วยกันสนับสนุนให3สมาชิกประสบความสําเร็จ
ในการทํางาน 

๓.๗๘ ๐.๘๓๙ มาก 

๕ องค0กรเน3นการทํางานโดยคํานึงถึงความพึงพอใจและ
ความเป:นมิตรกับประชาชนเป:นหลัก 

๓.๙๑ ๐.๗๖๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๖ ๐.๖๐๖ มาก 
 ๒. วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส%วนร%วม    

๖ องค0กรเปPดโอกาสให3ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการทํางาน
เท�า ๆ กัน 

๓.๖๗ ๐.๘๖๙ มาก 

๗ องค0กรเปPดโอกาสให3ทุกคนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการดําเนินงาน 

๓.๖๔ ๐.๘๐๒ มาก 

๘ องค0กรเปPดโอกาสให3ทุกคนมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ
เท�า ๆ กัน 

๓.๖๘ ๐.๘๑๘ มาก 

๙ องค0กรเปPดโอกาสให3ทุกคนมีส�วนร�วมในการรับ
ผลประโยชน0จากการดําเนินงาน 

๓.๕๑ ๐.๙๐๒ มาก 

๑๐ องค0กรเปPดโอกาสให3ทุกคนมีส�วนร�วมในการประเมินผล
การทํางานทุกข้ันตอน 

๓.๕๘ ๐.๙๐๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๒ ๐.๗๑๕ มาก 
 ๓. บรรยากาศองค�การ    

๑๑ การสั่งการของหน�วยงานมีความรวดเร็วและคล�องตัว
ทันต�อเหตุการณ0 

๓.๘๐ ๐.๗๕๙ มาก 

๑๒ ความสัมพันธ0กับหัวหน3ามีความเป:นไปด3วยดี ๓.๘๙ ๐.๗๓๖ มาก 
๑๓ รู3สึกอบอุ�นและประทับใจในการปฏิบัติงานกับเพ่ือน

ร�วมงานในองค0การ 
๓.๗๙ ๐.๘๓๒ มาก 



 

๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต�อ) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๔ ได3รับคําแนะนํา และความช�วยเหลือจากเพ่ือนร�วมงาน

อยู�สมํ่าเสมอเม่ือเกิดป7ญหา 
๓.๖๙ ๐.๘๒๒ มาก 

๑๕ องค0การมีการให3รางวัลผลตอบแทน สอดคล3องกับผล
การปฏิบัติงาน 

๓.๔๔ ๐.๙๒๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๒ ๐.๕๙๕ มาก 
ข�อ ๔. การสนับสนุนจากสังคม    
๑๖ หัวหน3างานและเพ่ือนร�วมงานคอยให3การสนับสนุนให3

กําลังใจเสมอมา 
๓.๗๑ ๐.๗๗๔ มาก 

๑๗ หัวหน3าและเพ่ือนร�วมงานคอยให3คําแนะนําเสมอ
เก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงาน 

๓.๖๘ ๐.๗๗๑ มาก 

๑๘ หัวหน3าและเพ่ือนร�วมงานให3การสนับสนุนด3านข3อมูล
ข�าวสารเป:นอย�างดี 

๓.๗๑ ๐.๗๘๕ มาก 

๑๙ หัวหน3าและเพ่ือนร�วมงานคอยให3คําแนะนําและ
สนับสนุนด3านการเงินเสมอมา 

๓.๔๒ ๐.๙๕๖ มาก 

๒๐ หัวหน3าและเพ่ือนร�วมงานให3การสนับสนุนแรงงานและ
วัสดุต�าง ๆ เม่ือจะออกปฏิบัติงาน 

๓.๖๑ ๐.๙๐๓ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๒ ๐.๖๘๔ มาก 
 ภาพรวมป จจัยด�านสภาพแวดล�อม ๓.๖๘ ๐.๕๖๔ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห0ข3อมูลเก่ียวกับป7จจัยด3านสภาพแวดล3อมภาพรวมอยู�ใน

ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๖๔ เม่ือพิจารณาเป:นรายด3าน
พบผลการศึกษาดังนี้ 
 ๑. วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๖ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� องค0กรเน3นการทํางานโดยคํานึงถึงความพึง
พอใจและความเป:นมิตรกับประชาชนเป:นหลัก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๑ รองลงมาคือ องค0กรช�วยกัน
สนับสนุนให3สมาชิกประสบความสําเร็จในการทํางาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๘ และองค0กรมีการระบุ
ค�านิยมในการทํางานไว3เป:นลายลักษณ0อักษรอย�างชัดเจน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๖ 
 ๒. วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๖๒ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� องค0กรเปPดโอกาสให3ทุกคนมีส�วนร�วมใน
การปฏิบัติการเท�า ๆ กัน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ รองลงมาคือองค0กรเปPดโอกาสให3ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพในการทํางานเท�า ๆ กัน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๗ และองค0กรเปPดโอกาสให3ทุกคนมีส�วนร�วมใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๔   
 ๓. บรรยากาศองค0การ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒ เม่ือ
พิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� ความสัมพันธ0กับหัวหน3ามีความเป:นไปด3วยดี มี



 

๑๑๑ 

ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๙ รองลงมาคือการสั่งการของหน�วยงานมีความรวดเร็วและคล�องตัวทันต�อ
เหตุการณ0 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๐ และรู3สึกอบอุ�นและประทับใจในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร�วมงานใน
องค0การ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๙ 
 ๔. การสนับสนุนจากสังคม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ เม่ือ
พิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� หัวหน3างานและเพ่ือนร�วมงานคอยให3การสนับสนุน
ให3กําลังใจเสมอมา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ หัวหน3าและเพ่ือนร�วมงานให3การสนับสนุนด3านข3อมูล
ข�าวสารเป:นอย�างดี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ และหัวหน3าและเพ่ือนร�วมงานคอยให3คําแนะนําเสมอ
เก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ 
 
 ๔.๑.๓ ข�อมูลป จจัยด�านภาระงาน 
 ประกอบด3วย ความรับผิดชอบต�อสังคม ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันในอาชีพ 
จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน ดังนี้  
  
ตารางท่ี ๔.๔ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป7จจัยด3านภาระงานในภาพรวม  

ข�อ ป จจัยด�านภาระงาน  Χ  S.D. แปลผล 
๑ ความรับผิดชอบต�อสังคม  ๓.๘๔ ๐.๖๓๓ มาก 
๒ ความพึงพอใจในการทํางาน ๓.๗๓ ๐.๕๖๗ มาก 
๓ ความผูกพันในอาชีพ ๓.๙๖ ๐.๕๗๗ มาก 
๔ จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน ๔.๐๓ ๐.๕๗๐ มาก 
 ภาพรวมป จจัยด�านภาระงาน ๓.๘๙ ๐.๔๗๗ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว�า ป7จจัยด3านภาระงานในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 

๓.๘๙ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๔๗๗ เม่ือพิจารณาเป:นรายด3านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ย
พบผลการศึกษาคือ จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ รองลงมาคือ 
ความผูกพันในอาชีพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ ความรับผิดชอบต�อสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๔ และ
ความพึงพอใจในการทํางาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๓ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป:นรายข3อของแต�
ละด3านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
 ตารางท่ี ๔.๕ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป7จจัยด3านภาระงาน  
ข�อ ป จจัยด�านภาระงาน Χ  S.D. แปลผล 
 ๑. ความรับผิดชอบต%อสังคม    
๑ หน�วยงานปฏิบัติงานด3วยความเต็มใจ โดยไม�หวัง

ผลตอบแทนใด ๆ 
๓.๙๓ ๐.๗๖๘ มาก 

๒ หน�วยงานมีการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพ่ือให3เป:นไปตามกฎหมาย 

๓.๙๔ ๐.๗๐๙ มาก 

 



 

๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต�อ) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๓ หน�วยงานมีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานอย�าง

ชัดเจน 
๓.๘๓ ๐.๗๗๖ มาก 

๔ หน�วยงานมีการติดตามประเมินความต3องการของ
ประชาชนอย�างสมํ่าเสมอ 

๓.๖๘ ๐.๘๙๘ มาก 

๕ หน�วยงานมีการพัฒนาและดําเนินงานในเชิงนโยบาย
เพ่ือตอบสนองความต3องการของประชาชน 

๓.๘๔ ๐.๘๐๓ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๘๔ ๐.๖๓๓ มาก 
 ๒. ความพึงพอใจในการทํางาน    
๖ ทํางานอย�างมีความสุขโดยปราศจากความเครียด ๓.๖๐ ๐.๘๔๐ มาก 
๗ งานท่ีทําเป:นงานท่ีได3รับการยอมรับนับถือจากคนใน

สังคม 
๓.๘๖ ๐.๖๙๔ มาก 

๘ ในหน�วยงานมีการพิจารณาความดีความชอบอย�างเป:น
ธรรม 

๓.๖๐ ๐.๘๒๒ มาก 

๙ หน�วยงานมีการจัดห3อง สภาพการทํางานอย�างดี และ
เหมาะสม 

๓.๕๖ ๐.๘๒๔ มาก 

๑๐ พอใจในอาชีพนี้เนื่องจากเป:นอาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม ๔.๐๖ ๐.๗๖๒ มาก 
 ภาพรวม ๓.๗๓ ๐.๕๖๗ มาก 
 ๓. ความผูกพันในอาชีพ    
๑๑ แม3ว�าจะมีโอกาสเปลี่ยนไปทําอาชีพอ่ืน และมีได3รายได3

ท่ีสูงกว�าแต�ก็สมัครใจท่ีจะทําอาชีพนี้ต�อไป 
๓.๘๒ ๐.๘๘๕ มาก 

๑๒ เชื่อม่ันว�าการทําอาชีพนี้จะทําให3มีความสุขในการทํางาน 
เนื่องจากเป:นสิ่งท่ีรัก 

๓.๙๙ ๐.๗๘๖ มาก 

๑๓ ความสําเร็จขององค0การส�วนหนึ่งมีผลมาจากการ
ปฏิบัติงานร�วมกัน 

๓.๘๖ ๐.๗๐๘ มาก 

๑๔ หากมีใครพูดถึงอาชีพในทางท่ีเสียหายจะรู3สึกไม�สบาย
ใจ 

๔.๐๓ ๐.๗๙๔ มาก 

๑๕ หากมีผู3เข3าใจเก่ียวกับอาชีพนี้ผิด จะอธิบายสิ่งท่ีถูกต3อง
ให3เขาเข3าใจ 

๔.๐๘ ๐.๗๔๒ มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๖ ๐.๕๗๗ มาก 
 ๔. จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน    
๑๖ ท�านมีความต3องการทํางานและจงรักภักดีต�อองค0การ

เสมอมา 
๔.๑๔ ๐.๗๓๓ มาก 

 
 



 

๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต�อ) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๗ ปรารถนาหรือต3องการท่ีจะปฏิ บั ติงานให3ประสบ

ความสําเร็จแม3งานนั้นจะยากก็ตาม 
๔.๑๕ ๐.๗๐๒ มาก 

๑๘ ท่ีผ�านมาปฏิบัติงานอย�างมีความสุข ไม�รู3สึกเบ่ือหน�าย
และท3อถอยเลย 

๓.๗๙ ๐.๘๓๑ มาก 

๑๙ ปฏิบัติงานเกินเวลาโดยไม�ต3องการสิ่งตอบแทนใด ๆ 
หากงานนั้นยังไม�เสร็จ 

๓.๙๕ ๐.๘๑๘ มาก 

๒๐ มีความต้ังใจ เต็มใจ และทุ�มเทในการปฏิบัติงานอย�าง
ต�อเนื่องเสมอมา 

๔.๑๑ ๐.๗๐๑ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๓ ๐.๕๗๐ มาก 
 ภาพรวมป จจัยด�านภาระงาน ๓.๘๙ ๐.๔๗๗ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะห0ข3อมูลเก่ียวกับป7จจัยด3านภาระงานภาพรวมอยู�ในระดับ

มาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๙ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๔๗๗ เม่ือพิจารณาเป:นรายด3านพบผล
การศึกษาดังนี้ 
 ๑. ความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๔ เม่ือ
พิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� หน�วยงานมีการควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให3เป:นไปตามกฎหมาย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๔ รองลงมาคือ หน�วยงานปฏิบัติงานด3วย
ความเต็มใจ โดยไม�หวังผลตอบแทนใด ๆ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๓ และหน�วยงานมีการพัฒนาและ
ดําเนินงานในเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต3องการของประชาชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๔ 
 ๒. ความพึงพอใจในการทํางาน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� พอใจในอาชีพนี้เนื่องจากเป:นอาชีพท่ีมีเกียรติ
ในสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๖ รองลงมาคืองานท่ีทําเป:นงานท่ีได3รับการยอมรับนับถือจากคนใน
สังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๖ และทํางานอย�างมีความสุขโดยปราศจากความเครียด กับในหน�วยงาน
มีการพิจารณาความดีความชอบอย�างเป:นธรรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ เท�ากัน  
 ๓. ความผูกพันในอาชีพ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ เม่ือ
พิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� หากมีผู3เข3าใจเก่ียวกับอาชีพนี้ผิด จะอธิบายสิ่งท่ี
ถูกต3องให3เขาเข3าใจ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๘ รองลงมาคือหากมีใครพูดถึงอาชีพในทางท่ีเสียหายจะ
รู3สึกไม�สบายใจ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ และเชื่อม่ันว�าการทําอาชีพนี้จะทําให3มีความสุขในการทํางาน 
เนื่องจากเป:นสิ่งท่ีรัก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๙ 
 ๔. จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๐๓ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� ปรารถนาหรือต3องการท่ีจะ
ปฏิบัติงานให3ประสบความสําเร็จแม3งานนั้นจะยากก็ตาม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๕ รองลงมาคือมีความ
ต3องการทํางานและจงรักภักดีต�อองค0การเสมอมา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ และมีความต้ังใจ เต็มใจ 
และทุ�มเทในการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่องเสมอมา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๑  



 

๑๑๔ 

 ๔.๑.๔ ข�อมูลเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ 
 ประกอบด3วย กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ป7ญญาภาวนา ดังนี้  
  
ตารางท่ี ๔.๖ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลหลักภาวนา ๔ ในภาพรวม   

ข�อ หลักภาวนา ๔  Χ  S.D. แปลผล 
๑ กายภาวนา (การพัฒนาด3านร�างกาย) ๓.๙๓ ๐.๕๙๓ มาก 
๒ ศีลภาวนา (การพัฒนาด3านพฤติกรรม) ๔.๐๙ ๐.๖๒๓ มาก 
๓ จิตภาวนา (การพัฒนาด3านจิตใจ) ๔.๐๕ ๐.๕๙๖ มาก 
๔ ป7ญญาภาวนา (การพัฒนาองค0ความรู3) ๓.๙๖ ๐.๖๐๕ มาก 
 ภาพรวมภาวนา ๔ ๔.๐๐ ๐.๕๔๔ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว�า การปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มี

ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๐ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๔๔ เม่ือพิจารณาเป:นรายด3านโดย
เรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ศีลภาวนา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๙ รองลงมาคือ จิต
ภาวนา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๕ ป7ญญาภาวนา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ และกายภาวนา มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๙๓ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป:นรายข3อของแต�ละด3านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๗ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลหลักภาวนา ๔ 
ข�อ หลักภาวนา ๔ Χ  S.D. แปลผล 
 ๑. กายภาวนา (การพัฒนาด�านร%างกาย)     
๑ มีการออกกําลังกายเป:นประจําทุกวันเพ่ือให3ร�างกาย

พร3อมสําหรับการทํางาน 
๓.๔๗ ๐.๙๒๗ มาก 

๒ มีน้ําใจและช�วยเหลือเพ่ือนร�วมงานเสมอในทุก ๆ เรื่อง ๓.๙๖ ๐.๖๙๖ มาก 
๓ ทํางานโดยยึดหลักความถูกต3องและเป:นธรรม  ๔.๐๔ ๐.๗๔๓ มาก 
๔ เม่ือต้ังใจทํางานอะไรแล3ว จะต3องพยายามทําให3สําเร็จ

ลุล�วงไปด3วยดีท่ีสุด 
๔.๑๑ ๐.๗๔๔ มาก 

๕ ตระหนักถึงความเดือดร3อนท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีไม�
สํารวมระวังกาย วาจา ใจ ท่ีมีต�อตนเองและผู3อ่ืน 

๔.๐๓ ๐.๗๘๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๓ ๐.๕๙๓ มาก 
ข�อ ๒. ศีลภาวนา (การพัฒนาด�านพฤติกรรม)    
๖ มีความรับผิดชอบต�อหน3าท่ี ทํางานอย�างเต็มท่ีและเต็ม

ความสามารถ 
๔.๑๔ ๐.๗๕๖ มาก 

๗ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข3อบังคับอย�างเคร�งครัด ๔.๐๘ ๐.๗๕๓ มาก 

๘ ทํางานด3วยความซ่ือสัตย0และยึดม่ันในศีลธรรม 
จรรยาบรรณของอาชีพ 

๔.๑๖ ๐.๗๕๙ มาก 

 



 

๑๑๕ 

 ตารางท่ี ๔.๗ (ต�อ) 
ข�อ หลักภาวนา ๔ Χ  S.D. แปลผล 
๙ ในการปฏิบัติงานจะให3ความสําคัญกับการไม�เบียดเบียน

หรือก�อความเดือดร3อนให3กับใคร 
๔.๑๔ ๐.๗๒๘ มาก 

๑๐ มีการปฏิบัติตนโดยการรักษาศีลห3าอยู�เป:นประจํา ๓.๙๑ ๐.๗๔๘ มาก 
 ภาพรวม ๔.๐๙ ๐.๖๒๓ มาก 
 ๓. จิตภาวนา (การพัฒนาด�านจิตใจ)     
๑๑ ปฏิบัติหน3าท่ีโดยความต้ังใจและอดทนต�อหน3าท่ีท่ีได3รับ

มอบหมาย 
๔.๑๐ ๐.๗๒๒ มาก 

๑๒ มีความมุงม่ันต�อการพัฒนางานให3บรรลุเป(าหมายอย�างดี
ท่ีสุด 

๔.๑๑ ๐.๗๑๔ มาก 

๑๓ มีความม่ันใจว�าได3ปฏิบัติหน3าท่ีอย�างเต็มท่ีและดีท่ีสุด ๔.๐๘ ๐.๗๑๒ มาก 
๑๔ การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๓.๙๕ ๐.๖๘๖ มาก 
๑๕ ท�านปฏิบัติงานโดยเอาใจฝ7กใฝTตรวจสอบผลงานอยู�

เสมอ 
๓.๙๙ ๐.๗๐๓ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๕ ๐.๕๙๖ มาก 
 ๔. ป ญญาภาวนา (การพัฒนาองค�ความรู�)     
๑๖ ได3ปฏิบัติหน3าท่ีโดยความระเอียดรอบครอบ ๓.๙๘ ๐.๗๒๕ มาก 
๑๗ ได3ใช3เหตุและผลพิจารณาอย�างถ่ีถ3วนในการปฏิบัติ

หน3าท่ี 
๓.๙๘ ๐.๗๒๕ มาก 

๑๘ เม่ือมีป7ญหาเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติหน3าท่ีอยู� 
จะควบคุมสติ และแก3ไขโดยใช3หลักเหตุผล 

๓.๙๘ ๐.๗๒๑ มาก 

๑๙ เป:นคนท่ีสามารถแก3ป7ญหาเฉพาะหน3าได3 ๓.๘๕ ๐.๗๑๗ มาก 
๒๐ ให3อภัยกับผู3ท่ีทําผิดพลาดและยกย�องสรรเสริญผู3ท่ีทํา

ความดี 
๓.๙๙ ๐.๗๘๒ มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๖ ๐.๖๐๕ มาก 
 ภาพรวมภาวนา ๔ ๔.๐๐ ๐.๕๔๔ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห0ข3อมูลเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ ภาพรวมอยู�ในระดับมาก 

มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๐ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๔๔ เม่ือพิจารณาเป:นรายด3านพบผล
การศึกษาดังนี้ 
 ๑. กายภาวนา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๓ เม่ือพิจารณาข3อท่ี
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� เม่ือต้ังใจทํางานอะไรแล3ว จะต3องพยายามทําให3สําเร็จลุล�วงไป
ด3วยดีท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๑ รองลงมาคือทํางานโดยยึดหลักความถูกต3องและเป:นธรรม มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๔ และตระหนักถึงความเดือดร3อนท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีไม�สํารวมระวังทาง
กาย วาจา ใจ ท่ีมีต�อตนเองและผู3อ่ืน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ 



 

๑๑๖ 

 ๒. ศีลภาวนา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๙ เม่ือพิจารณาข3อท่ี
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� ทํางานด3วยความซ่ือสัตย0และยึดม่ันในศีลธรรม จรรยาบรรณของ
อาชีพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๖ รองลงมาคือมีความรับผิดชอบต�อหน3าท่ี ทํางานอย�างเต็มท่ีและเต็ม
ความสามารถ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ และในการปฏิบัติงานจะให3ความสําคัญกับการไม�เบียดเบียน
หรือก�อความเดือดร3อนให3กับใคร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ เท�ากัน   
 ๓. จิตภาวนา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๕ เม่ือพิจารณาข3อท่ี
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� มีความมุงม่ันต�อการพัฒนางานให3บรรลุเป(าหมายอย�างดีท่ีสุด มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๑ รองลงมาคือปฏิบัติหน3าท่ีโดยความต้ังใจและอดทนต�อหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมาย 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๐ และมีความม่ันใจว�าได3ปฏิบัติหน3าท่ีอย�างเต็มท่ีและดีท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๔.๐๘ 
 ๔. ป7ญญาภาวนา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ เม่ือพิจารณา
ข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� ให3อภัยกับผู3ท่ีทําผิดพลาดและยกย�องสรรเสริญผู3ท่ีทําความ
ดี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๙ รองลงมาคือได3ปฏิบัติหน3าท่ีโดยความระเอียดรอบครอบ ใช3เหตุและผล
พิจารณาอย�างถ่ีถ3วนในการปฏิบัติหน3าท่ี เม่ือมีป7ญหาเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติหน3าท่ีอยู�จะควบคุมสติ 
และแก3ไขโดยใช3หลักเหตุผล มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ เท�ากัน 
 
 ๔.๑.๕ ข�อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 ประกอบด3วย ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ความปลอดภัยในการทํางาน ความ
ม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน การพัฒนาความสามารถของบุคคล การบูรณาการทางสังคม 
ประชาธิปไตยในองค0กร ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม 
ดังนี้  
 
ตารางท่ี ๔.๘ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม   

ข�อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน  Χ  S.D. แปลผล 
๑ ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ๓.๔๒ ๐.๗๐๖ มาก 
๒ ความปลอดภัยในการทํางาน ๓.๕๙ ๐.๖๕๓ มาก 
๓ ความม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน ๓.๖๖ ๐.๖๖๓ มาก 
๔ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ๓.๗๒ ๐.๕๙๐ มาก 
๕ การบูรณาการทางสังคม ๓.๖๓ ๐.๖๖๘ มาก 
๖ ประชาธิปไตยในองค0กร ๓.๗๑ ๐.๖๒๓ มาก 
๗ ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว ๓.๖๒ ๐.๖๖๗ มาก 
๘ ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม ๓.๗๘ ๐.๕๗๑ มาก 
 ภาพรวมคุณภาพชีวิตในการทํางาน ๓.๖๔ ๐.๕๒๗ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๘ พบว�า คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย

เท�ากับ ๓.๖๔ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๒๗ เม่ือพิจารณาเป:นรายด3านโดยเรียงลําดับตาม



 

๑๑๗ 

ค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๘ รองลงมา
คือ การพัฒนาความสามารถของบุคคล มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒ ประชาธิปไตยในองค0กร มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๗๑ ความม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๖ การบูรณาการทางสังคม 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ ความ
ปลอดภัยในการทํางาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ และค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๔๒ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป:นรายข3อของแต�ละด3านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
ข�อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน Χ  S.D. แปลผล 
 ๑. ค%าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม    
๑ เงินเดือนท่ีได3รับมีเหลือพอท่ีจะเก็บเป:นเงินออม ๓.๑๖ ๐.๙๙๙ ปานกลาง 
๒ เงินเดือนท่ีได3รับมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับผู3ท่ีมีอายุ

งานหรือตําแหน�งงานใกล3เคียงกันในองค0กรอ่ืน 
๓.๒๕ ๐.๙๑๙ ปานกลาง 

๓ การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความเหมาะสมกับผลการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๔๗ ๐.๘๖๕ มาก 

๔ ได3รับสิทธิและความคุ3มครองในการปฏิบัติงานเทียบได3
ไม�ต่ํากว�าสิทธิท่ีกําหนดไว3ในกฎหมายว�าด3วยการ
คุ3มครองแรงงาน 

๓.๕๘ ๐.๘๐๖ มาก 

๕ สวัสดิการท่ีได3รับมีความเหมาะสม และเทียบได3ไม�ต่ํา
กว�าสิทธิท่ีกําหนดไว3ในกฎหมายว�าด3วยการ
ประกันสังคม 

๓.๖๕ ๐.๘๑๗ มาก 

 ภาพรวม ๓.๔๒ ๐.๗๐๖ มาก 
ข�อ ๒. ความปลอดภัยในการทํางาน    
๖ สถานท่ีปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสะดวกต�อการ

ทํางานสะอาดเป:นระเบียบ มีระบบระบายอากาศและ
แสงสว�างท่ีเพียงพอ 

๓.๗๑ ๐.๗๕๘ มาก 

๗ มีเครื่องมือเครื่องใช3 วัสดุ อุปกรณ0เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและทันสมัย 

๓.๕๑ ๐.๘๘๕ มาก 

๘ มีการอบรมหรือให3ความรู3ด3านความปลอดภัยและการ
ป(องกันอุบัติภัยในรูปแบบใหม� 

๓.๖๓ ๐.๘๒๖ มาก 

๙ มีสถานท่ีหรือมีการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมสุขภาพแก�
เจ3าหน3าท่ี 

๓.๔๗ ๐.๘๘๕ มาก 

๑๐ มีการตรวจสุขภาพประจําปEท่ีครอบคลุมเพียงพอและ
เหมาะสม 

๓.๖๔ ๐.๘๗๗ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๙ ๐.๖๕๓ มาก 
 



 

๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต�อ) 
ข�อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน Χ  S.D. แปลผล 
 ๓. ความม่ันคงและความก�าวหน�าในงาน    
๑๑ งานท่ีปฏิบัติเป:นท่ียอมรับของคนในสังคม ๓.๘๙ ๐.๗๔๖ มาก 
๑๒ หน�วยงานมีการสนับสนุนให3เสนอผลงานเพ่ือ

ความก3าวหน3า 
๓.๗๖ ๐.๗๙๔ มาก 

๑๓ มีโอกาสก3าวหน3าในการเลื่อนตําแหน�งหรือเลื่อนระดับท่ี
สูงข้ึนอย�างเหมาะสม ไม�ช3าเกินไปเม่ือเทียบกับบุคลากร
ในองค0กรอ่ืนๆ 

๓.๕๔ ๐.๙๓๖ มาก 

๑๔ มีความม่ันใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปEและการประเมินเพ่ือต�อสัญญาจ3าง ว�ามีความ
เหมาะสมและเท่ียงธรรม 

๓.๕๔ ๐.๙๑๗ มาก 

๑๕ หน�วยงานมีหลักเกณฑ0การจ�ายเงินทดแทนเม่ือเลิกจ3างท่ี
เหมาะสมและไม�ต่ํากว�าท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด 

๓.๕๗ ๐.๘๘๗ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๖ ๐.๖๖๓ มาก 
 ๔. การพัฒนาความสามารถของบุคคล    
๑๖ หน�วยงานมีการมอบหมายให3ปฏิบัติงานท่ีต3องใช3ความรู3

ความสามารถท่ีสูงข้ึนอยู�เสมอ 
๓.๗๒ ๐.๖๙๙ มาก 

๑๗ มีอิสระท่ีจะใช3ความรู3ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย�างเต็มท่ี สามารถนําแนวคิดใหม�ๆ มาพัฒนางานให3มี
ประสิทธิภาพ 

๓.๖๖ ๐.๗๓๓ มาก 

๑๘ หน�วยงานมีระเบียบ ข3อบังคับและระบบงานท่ีสนับสนุน
ให3ใช3ความรู3ความสามารถเฉพาะตามตําแหน�งในการ
ปฏิบัติงานได3อย�างเต็มท่ี 

๓.๖๓ ๐.๗๕๓ มาก 

๑๙ สามารถศึกษาและค3นคว3าข3อมูลข�าวสารในองค0การได3
ตลอดเวลา 

๓.๘๒ ๐.๗๕๗ มาก 

๒๐ มีโอกาสได3ฝVกอบรมเพ่ือนําความรู3มาพัฒนางานให3มี
ประสิทธิภาพ 

๓.๗๙ ๐.๘๐๑ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๒ ๐.๕๙๐ มาก 
 ๕. การบูรณาการทางสังคม    
๒๑ หน�วยงานมีการทํางานร�วมกันโดยคํานึงถึงหน3าท่ีและ

ความสามารถมากกว�าเรื่องส�วนตัว ไม�มีการแบ�งพรรค
แบ�งพวก 

๓.๕๙ ๐.๘๗๘ มาก 

๒๒ ได3รับการสนับสนุนและให3คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
จากผู3บังคับบัญชาและเพ่ือนร�วมงาน 

๓.๖๔ ๐.๗๖๙ มาก 

 



 

๑๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต�อ) 
ข�อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน Χ  S.D. แปลผล 
๒๓ ได3รับการประสานงาน สนับสนุน และช�วยเหลือจาก

หน�วยงานต�างส�วนงานเป:นอย�างดี 
๓.๖๙ ๐.๗๖๔ มาก 

๒๔ รับทราบความก3าวหน3าหรือป7ญหาขององค0การ และมี
ส�วนร�วมในการเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหรือแก3ไขป7ญหาใน
องค0การร�วมกัน 

๓.๖๖ ๐.๗๘๕ มาก 

๒๕ หน�วยงานมีการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมให3บุคลากรได3มี
โอกาสพบปะสังสรรค0เพ่ือสร3างมนุษยสัมพันธ0ท่ีดีต�อกัน 

๓.๕๖ ๐.๘๙๕ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๓ ๐.๖๖๘ มาก 
 ๖. ประชาธิปไตยในองค�กร    
๒๖ สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางหรือ

นโยบายในการปฏิบัติงานต�อผู3บริหารได3อย�างเต็มท่ี 
๓.๕๙ ๐.๙๒๑ มาก 

๒๗ มีสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ีได3รับมอบหมาย ๓.๗๐ ๐.๗๖๘ มาก 

๒๘ ผู3บังคับบัญชาให3ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และ
การกําหนดภาระงาน 

๓.๖๔ ๐.๘๔๕ มาก 

๒๙ ให3ความเคารพต�อหน3าท่ีของตนเองและบุคคลอ่ืนเสมอ ๓.๙๕ ๐.๗๙๐ มาก 
๓๐ เจ3าหน3าท่ีในองค0การไม�ก3าวก�ายเรื่องส�วนตัวท่ีไม�

เก่ียวข3องกับการปฏิบัติงาน 
๓.๗๐ ๐.๘๕๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๑ ๐.๖๒๓ มาก 
 ๗. ความสมดุลระหว%างงานกับชีวิตส%วนตัว    
๓๑ ไม�ต3องทํางานนอกเวลาปฏิบัติงานหรือนํางานกลับไปทํา

ท่ีบ3าน 
๓.๔๔ ๐.๙๒๑ มาก 

๓๒ ภาระงานท่ีรับผิดชอบไม�ทําให3เกิดป7ญหากับสุขภาพ
ร�างกายและจิตใจ เช�น เครียด นอนไม�หลับ ปTวยง�าย 

๓.๕๒ ๐.๘๙๕ มาก 

๓๓ สามารถเข3าร�วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององค0การได3เสมอ  ๓.๗๙ ๐.๘๒๗ มาก 
๓๔ มีเวลาว�างให3กับตนเองและครอบครัวได3อย�างมีความสุข ๓.๕๙ ๐.๘๘๑ มาก 
๓๕ ได3รับสิทธิการลาหยุดงาน (โดยได3รับเงินเดือน) ท่ี

เพียงพอและเหมาะสม 
๓.๗๖ ๐.๘๒๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๒ ๐.๖๖๗ มาก 
 ๘. ลักษณะงานท่ีเปFนประโยชน�ต%อสังคม    
๓๖ สามารถถ�ายทอดให3บุคคลภายนอกรับรู3ได3ว�าองค0การ

ของตนเองมีประโยชน0ต�อสังคมและประเทศชาติ 
๓.๙๑ ๐.๗๐๒ มาก 

๓๗ หน�วยงานมีการจัดกิจกรรมท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม 
เช�น การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิป7ญญาและการ
อนุรักษ0สิ่งแวดล3อม 

๓.๘๐ ๐.๘๑๓ มาก 



 

๑๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต�อ) 
ข�อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน Χ  S.D. แปลผล 
๓๘ หน�วยงานมีการจัดกิจกรรมด3านการประหยัดพลังงาน

หรือทรัพยากรในองค0การ 
๓.๗๗ ๐.๗๗๐ มาก 

๓๙ นําความรู3จากการปฏิบัติงานไปประยุกต0ใช3ใน
ชีวิตประจําวัน ท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคมได3 

๓.๘๗ ๐.๖๗๗ มาก 

๔๐ หน�วยงานเข3าไปมีส�วนร�วมในการรณรงค0ด3านการเมือง
เสมอ 

๓.๕๖ ๐.๙๑๖ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๘ ๐.๕๗๑ มาก 
 ภาพรวมคุณภาพชีวิตในการทํางาน ๓.๖๔ ๐.๕๒๗ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการวิเคราะห0ข3อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๔ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๒๗ เม่ือพิจารณาเป:นรายด3าน
พบผลการศึกษาดังนี้ 
 ๑. ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๔๒ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� สวัสดิการท่ีได3รับมีความเหมาะสม และ
เทียบได3ไม�ตํ่ากว�าสิทธิท่ีกําหนดไว3ในกฎหมายว�าด3วยการประกันสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ 
รองลงมาคือได3รับสิทธิและความคุ3มครองในการปฏิบัติงานเทียบได3ไม�ตํ่ากว�าสิทธิท่ีกําหนดไว3ใน
กฎหมายว�าด3วยการคุ3มครองแรงงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ และการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความ
เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗ 
 ๒. ความปลอดภัยในการทํางาน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� สถานท่ีปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสะดวก
ต�อการทํางานสะอาดเป:นระเบียบ มีระบบระบายอากาศและแสงสว�างท่ีเพียงพอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๗๑ รองลงมาคือมีการตรวจสุขภาพประจําปEท่ีครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๖๔ และมีการอบรมหรือให3ความรู3ด3านความปลอดภัยและการป(องกันอุบัติภัยในรูปแบบใหม� มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓   
 ๓. ความม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๖๖ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� งานท่ีปฏิบัติเป:นท่ียอมรับของ
คนในสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๙ รองลงมาคือหน�วยงานมีการสนับสนุนให3เสนอผลงานเพ่ือ
ความก3าวหน3า มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๖ และหน�วยงานมีหลักเกณฑ0การจ�ายเงินทดแทนเม่ือเลิกจ3างท่ี
เหมาะสมและไม�ต่ํากว�าท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ 
 ๔. การพัฒนาความสามารถของบุคคล พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๗๒ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� สามารถศึกษาและค3นคว3าข3อมูลข�าวสาร
ในองค0การได3ตลอดเวลา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๒ รองลงมาคือมีโอกาสได3ฝVกอบรมเพ่ือนําความรู3มา
พัฒนางานให3มีประสิทธิภาพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๙ และหน�วยงานมีการมอบหมายให3ปฏิบัติงานท่ี
ต3องใช3ความรู3ความสามารถท่ีสูงข้ึนอยู�เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒  



 

๑๒๑ 

 ๕. การบูรณาการทางสังคม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ เม่ือ
พิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� ได3รับการประสานงาน สนับสนุน และช�วยเหลือ
จากหน�วยงานต�างส�วนงานเป:นอย�างดี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๙ รองลงมาคือรับทราบความก3าวหน3า
หรือป7ญหาขององค0การ และมีส�วนร�วมในการเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหรือแก3ไขป7ญหาในองค0การร�วมกัน 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๖ และได3รับการสนับสนุนและให3คําแนะนําในการปฏิบัติงานจากผู3บังคับบัญชา
และเพ่ือนร�วมงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗ 
 ๖. ประชาธิปไตยในองค0กร พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ เม่ือ
พิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� ให3ความเคารพต�อหน3าท่ีของตนเองและบุคคลอ่ืน
เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๕ รองลงมาคือมีสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ีได3รับมอบหมาย 
และเจ3าหน3าท่ีในองค0การไม�ก3าวก�ายเรื่องส�วนตัวท่ีไม�เก่ียวข3องกับการปฏิบัติงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๗๐ เท�ากัน   
 ๗. ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๖๒ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� สามารถเข3าร�วมกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ขององค0การได3เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๙ รองลงมาคือได3รับสิทธิการลาหยุดงาน (โดยได3รับ
เงินเดือน) ท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๖ และมีเวลาว�างให3กับตนเองและครอบครัว
ได3อย�างมีความสุข มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ 
 ๘. ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๗๘ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข3อแรกได3แก� สามารถถ�ายทอดให3
บุคคลภายนอกรับรู3ได3ว�าองค0การของตนเองมีประโยชน0ต�อสังคมและประเทศชาติ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๙๑ รองลงมาคือนําความรู3จากการปฏิบัติงานไปประยุกต0ใช3ในชีวิตประจําวัน ท่ีเป:นประโยชน0ต�อ
สังคมได3 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๗ และหน�วยงานมีการจัดกิจกรรมท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม เช�น การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิป7ญญาและการอนุรักษ0สิ่งแวดล3อม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๐ 
 
 ๔.๑.๖ ค%าสถิติเบ้ืองต�นของตัวแปรสังเกตได�โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส%งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ฉบับร�าง) 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ค�าสถิติเบ้ืองต3นของตัวแปรสังเกตได3ในโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวง มหาดไทย (n = ๔๗๐) 

ตัวแปร Mean ระดับ Std. Deviation Skewness Kurtosis 
X1 ๓.๗๖ ค�อนข3างสูง .๖๐๖ -.๔๑๒ .๓๐๐ 
X2 ๓.๖๒ ค�อนข3างสูง .๗๑๕ -.๕๗๔ .๘๒๑ 
X3 ๓.๗๒ ค�อนข3างสูง .๕๙๕ -.๑๑๗ -.๐๖๗ 
X4 ๓.๖๒ ค�อนข3างสูง .๖๘๔ -.๔๓๒ .๖๓๐ 

T_Envi ๓.๖๘ ค�อนข3างสูง .๕๖๔ -.๓๒๓ .๓๒๒ 
X5 ๓.๘๔ ค�อนข3างสูง .๖๓๓ -.๓๙๘ .๖๒๐ 
X6 ๓.๗๓ ค�อนข3างสูง .๕๖๗ -.๒๕๕ .๒๓๓ 

ภาวนา ๔ 
 

กายภาวนา ศีลภาวนา ป7ญญาภาวนา จิตภาวนา 

ป7จจัยด3าน 
ภาระงาน 

ความรับผิดชอบต�อสังคม 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการ
ทํางาน   

ความผูกพันในอาชีพ 

ป7จจัยด3าน
สภาพแวดล3อม 
 

วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 

วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วน
ร�วม 

บรรยากาศองค0การ 

การสนับสนุนจากสังคม 

คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน 

ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม 

ความปลอดภยัในการทํางาน 

ความม่ันคงและความก3าวหน3า
ในงาน 

การพัฒนาความสามารถของ
บุคคล 
 
การบูรณาการทางสังคม 

ประชาธิปไตยในองค0กร 

ความสมดุลระหว�างงานกับ
ชีวิตส�วนตัว 

ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อ
สังคม 



 

๑๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ (ต�อ) 
ตัวแปร Mean ระดับ Std. Deviation Skewness Kurtosis 

X7 ๓.๙๖ ค�อนข3างสูง .๕๗๗ -.๒๐๙ -.๓๑๔ 
X8 ๔.๐๓ ค�อนข3างสูง .๕๗๐ -.๐๑๑ -.๕๘๐ 

T_Task ๓.๘๙ ค�อนข3างสูง .๔๗๗ .๐๐๒ -.๔๓๘ 
Y11 ๓.๙๓ ค�อนข3างสูง .๕๙๓ -.๑๕๒ -.๑๓๔ 
Y12 ๔.๐๙ ค�อนข3างสูง .๖๒๓ -.๓๔๒ -.๓๘๑ 
Y13 ๔.๐๕ ค�อนข3างสูง .๕๙๖ -.๓๕๗ .๒๙๕ 
Y14 ๓.๙๖ ค�อนข3างสูง .๖๐๕ -.๒๑๘ -.๒๖๐ 

T_Phavana ๔.๐๐ ค�อนข3างสูง .๕๔๔ -.๒๓๓ -.๒๘๑ 
Y21 ๓.๔๒ ค�อนข3างสูง .๗๐๖ -.๖๖๗ .๘๖๗ 
Y22 ๓.๕๙ ค�อนข3างสูง .๖๕๓ -.๕๓๗ ๑.๑๑๘ 
Y23 ๓.๖๖ ค�อนข3างสูง .๖๖๓ -.๔๔๔ .๖๖๗ 
Y24 ๓.๗๒ ค�อนข3างสูง .๕๙๐ -.๒๕๙ .๙๗๙ 
Y25 ๓.๖๓ ค�อนข3างสูง .๖๖๘ -.๒๓๑ .๓๐๑ 
Y26 ๓.๗๑ ค�อนข3างสูง .๖๒๓ -.๐๓๙ -.๑๖๖ 
Y27 ๓.๖๒ ค�อนข3างสูง .๖๖๗ -.๓๒๔ .๓๖๕ 
Y28 ๓.๗๘ ค�อนข3างสูง .๕๗๑ -.๑๒๑ .๐๒๕ 

T_WQL ๓.๖๔ ค�อนข3างสูง .๕๒๗ -.๒๘๕ .๔๙๖ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห0ค�าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใช3ในแต�ละโมเดล มีตัว
บ�งชี้ท้ังหมด ๒๐ ตัว ท่ีใช3วัดตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร คือ ป7จจัยด3านสภาพแวดล3อม (Envi) ป7จจัยด3าน
ภาระงาน (Task) คุณภาพชีวิตในการทํางาน (WQL) ส�วนตัวแปรส�งผ�านได3แก� ภาวนา ๔ (Phavana) 
มีจุดมุ�งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได3แต�ละตัว ค�าสถิติท่ี
ใช3 ได3แก� ค�าเฉลี่ย (Χ ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค�าความเบ3 (Sk) และค�าความโด�ง (Ku) โดย
แยกวิเคราะห0ผลแต�ละตัวแปรดังต�อไปนี้ 
  เม่ือพิจารณาป7จจัยด3านสภาพแวดล3อม (Envi) พบว�า โดยภาพรวมป7จจัยด3านสภาพ 
แวดล3อม อยู�ในระดับค�อนข3างสูง (Χ=๓.๖๘) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป:นรายด3านพบว�า วัฒนธรรมองค0การ
เชิงสร3างสรรค0 มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๗๖) รองลงมาคือบรรยากาศองค0การ (Χ=๓.๗๒) วัฒนธรรม
การทํางานแบบมีส�วนร�วม (Χ=๓.๖๒) และการสนับสนุนจากสังคม (Χ=๓.๖๒) ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาค�าความเบ3 (Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ3ซ3าย (ค�าความ
เบ3เป:นลบ) แสดงว�าข3อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�าค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัว
แปรบรรยากาศองค0การมีการแจกแจงของข3อมูลในลักษณะเต้ียแบนกว�าโค3งปกติ (ค�าความโด�งน3อย
กว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข3อมูลมาก ส�วนตัวแปรวัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 วัฒนธรรม
การทํางานแบบมีส�วนร�วม การสนับสนุนจากสังคม มีการแจกแจงของข3อมูลในลักษณะสูงโด�งกว�าโค3ง
ปกติ (ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข3อมูลน3อย 



 

๑๒๔ 

 เม่ือพิจารณาป7จจัยด3านภาระงาน (Task) พบว�า โดยภาพรวมป7จจัยด3านภาระงาน อยู�ใน
ระดับค�อนข3างสูง (Χ=๓.๘๙) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป:นรายด3านพบว�า จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการ
ทํางาน มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๔.๐๓) รองลงมาคือความผูกพันในอาชีพ (Χ=๓.๙๖) ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม (Χ=๓.๘๔) และความพึงพอใจในการทํางาน (Χ=๓.๗๓) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค�าความ
เบ3 (Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ3ซ3าย (ค�าความเบ3เป:นลบ) แสดง
ว�าข3อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�าค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรความผูกพันใน
อาชีพ จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางานมีการแจกแจงของข3อมูลในลักษณะเต้ียแบนกว�าโค3งปกติ 
(ค�าความโด�งน3อยกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข3อมูลมาก ส�วนตัวแปรความรับผิดชอบต�อสังคม 
ความพึงพอใจในการทํางาน มีการแจกแจงของข3อมูลในลักษณะสูงโด�งกว�าโค3งปกติ (ค�าความโด�ง
มากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข3อมูลน3อย  
 เม่ือพิจารณาตัวแปรด3านภาวนา ๔ (Phavana) พบว�า โดยภาพรวมป7จจัยด3านภาวนา ๔ อยู�
ในระดับค�อนข3างสูง (Χ=๔.๐๐) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป:นรายด3านพบว�า ศีลภาวนา มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ
=๔.๐๙) รองลงมาคือจิตภาวนา (Χ=๔.๐๕) ป7ญญาภาวนา (Χ=๓.๙๖) และกายภาวนา (Χ=๓.๙๓) 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค�าความเบ3 (Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ3
ซ3าย (ค�าความเบ3เป:นลบ) แสดงว�าข3อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�าค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�าความโด�ง 
(Ku) พบว�า ตัวแปรกายภาวนา ศีลภาวนา ป7ญญาภาวนามีการแจกแจงของข3อมูลในลักษณะเต้ียแบน
กว�าโค3งปกติ (ค�าความโด�งน3อยกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข3อมูลมาก ส�วนตัวแปรจิตภาวนา มี
การแจกแจงของข3อมูลในลักษณะสูงโด�งกว�าโค3งปกติ (ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจาย
ของข3อมูลน3อย 
 เม่ือพิจารณาตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (WQL) พบว�า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน อยู�ในระดับค�อนข3างสูง (Χ=๓.๖๔) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป:นรายด3านพบว�า ลักษณะงานท่ีเป:น
ประโยชน0ต�อสังคม มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๗๘) รองลงมาคือการพัฒนาความสามารถของบุคคล     
(Χ=๓.๗๒) ประชาธิปไตยในองค0กร (Χ=๓.๗๑) ความม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน (Χ=๓.๖๖) 
การ  บูรณาการทางสังคม มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๖๓) ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว (Χ=
๓.๖๒) ความปลอดภัยในการทํางาน (Χ=๓.๕๙) และค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Χ=
๓.๔๒) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค�าความเบ3 (Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงใน
ลักษณะเบ3ซ3าย (ค�าความเบ3เป:นลบ) แสดงว�าข3อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�าค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�า
ความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรประชาธิปไตยในองค0กรมีการแจกแจงของข3อมูลในลักษณะเต้ียแบนกว�า
โค3งปกติ (ค�าความโด�งน3อยกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข3อมูลมาก ส�วนตัวแปรอ่ืน ๆ มีการแจก
แจงของข3อมูลในลักษณะสูงโด�งกว�าโค3งปกติ (ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของ
ข3อมูลน3อย 
 
 ๔.๑.๗ การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ Explore Factor Analysis (EFA) 
 การวิเคราะห0องค0ประกอบเชิงสํารวจ Explore Factor Analysis (EFA) เพ่ือใช3ในการดูว�า
ข3อมูลท่ีมีอยู�นั้นสามารถสร3างโครงสร3างได3ท้ังหมดก่ีโครงสร3างดังตารางท่ี ๔.๑๑ 
 
 



 

๑๒๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การวิเคราะห0องค0ประกอบเชิงสํารวจ Explore Factor Analysis (EFA) 
 Component 

๑ ๒ ๓ 
X1 .๒๗๖ .๑๖๑ .๗๙๑ 
X2 .๔๑๑ .๐๔๙ .๗๒๕ 
X3 .๔๑๓ .๒๗๐ .๖๗๖ 
X4 .๕๓๔ .๐๕๗ .๖๘๕ 
X5 .๓๖๑ .๒๖๖ .๖๓๗ 
X6 .๕๓๗ .๒๘๕ .๕๗๑ 
X7 .๑๔๖ .๖๒๘ .๓๒๕ 
X8 .๑๔๑ .๗๔๕ .๓๑๔ 
Y11 .๑๖๙ .๘๒๑ .๑๕๓ 
Y12 .๐๘๘ .๘๙๙ .๐๖๒ 
Y13 .๑๖๘ .๘๘๔ .๐๔๔ 
Y14 .๑๙๐ .๘๔๘ .๐๓๙ 
Y21 .๗๔๗ .๐๔๓ .๒๘๕ 
Y22 .๗๔๘ .๐๙๑ .๓๑๘ 
Y23 .๗๓๒ .๑๑๗ .๓๗๗ 
Y24 .๗๑๐ .๑๗๒ .๓๗๖ 
Y25 .๗๘๕ .๑๓๙ .๓๐๖ 
Y26 .๗๔๑ .๒๓๙ .๓๔๕ 
Y27 .๗๕๘ .๒๒๑ .๒๐๙ 
Y28 .๗๖๑ .๒๗๑ .๑๑๓ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ สามารถพิจารณาตัวแบบใหม�ได3 ๓ ตัวแบบตามการวิเคราะห0
องค0ประกอบเชิงสํารวจท่ีได3อธิบายว�า๑ การหมุนแกนองค0ประกอบจะเป:นข้ันตอนของการให3ตัวแปร
หนึ่ง ๆ ชัดเจนยิ่งข้ึนในการจัดองค0ประกอบ ท้ังนี้เพราะบางกรณีค�าน้ําหนักองค0ประกอบ (factor 
loading) มีค�าใกล3เคียงกัน หรือมีความไม�ชัดเจนในการจัดเข3าองค0ประกอบ ดังนั้นจึงจําเป:นต3องหมุน
แกนองค0ประกอบ (factor rotation) เพ่ือทําให3ค�าของน้ําหนักองค0ประกอบ (factor loading) ของ
ตัวแปรบางค�ามีค�ามากข้ึนหรือลดลง จนกระท่ังทําให3ทราบว�าตัวแปรนั้นควรจะอยู�ในองค0ประกอบใด 
เม่ือมีการหมุนแกนองค0ประกอบแล3วให3สังเกตในตาราง rotated component matrix ซ่ึงเป:นตาราง
แสดงค�าน้ําหนักองค0ประกอบหลังการหมุนแกนองค0ประกอบ การพิจารณาตัวแปรใดควรอยู�

                                           
๑ ยุทธ ไกยวรรณ0, การวิเคราะห�สถิติหลายตัวแปรสําหรับงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ0

แห�งจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน3า ๗๗-๗๘.  



 

๑๒๖ 

องค0ประกอบใด พิจารณาจากน้ําหนักองค0ประกอบท่ีมีค�า + .๓ และเม่ือจัดตัวแปรให3องค0ประกอบได3
แล3วถือว�าได3องค0ประกอบใหม�ดังแผนภาพท่ี ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

  
 ๔.๑.๘ ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว%างตัวแปรสังเกตได�เพ่ือใช�สร�างเมทริกซ�

สหสัมพันธ�ในการวิเคราะห�โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส%งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีตัว
แปรหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ เปFนตัวแปรส%งผ%าน  
 
 
 
 
 
 

ภาวนา ๔ 
 

กายภาวนา ศีลภาวนา ป7ญญาภาวนา จิตภาวนา 

ความรับผิดชอบต�อสังคม 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

สภาพแวดล3อม
และภาระงาน 

วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 

วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วน
ร�วม 

บรรยากาศองค0การ 

การสนับสนุนจากสังคม 
คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน 

ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม 

ความปลอดภยัในการทํางาน 

ความม่ันคงและความก3าวหน3า
ในงาน 

การพัฒนาความสามารถของ
บุคคล 
 
การบูรณาการทางสังคม 

ประชาธิปไตยในองค0กร 

ความสมดุลระหว�างงานกับ
ชีวิตส�วนตัว 

ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อ
สังคม 



 

๑๒๗ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๒ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ0แบบเพียร0สันของตัว
แปรสังเกตได3ในโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีตัวแปรหลักพุทธธรรม
ภาวนา ๔ เป:นตัวแปรส�งผ�าน 
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 Y11 Y12 y13 y14 
X1 1          
X2 .670** 1         
X3 .624** .653** 1        
X4 .659** .670** .737** 1       
X5 .561** .515** .580** .616** 1      
X6 .562** .596** .671** .689** .581** 1     
Y11 .326** .194** .409** .287** .344** .426** 1    
Y12 .237** .172** .346** .177** .285** .300** .729** 1   
Y13 .247** .225** .364** .189** .288** .362** .697** .830** 1  
Y14 .261** .191** .357** .192** .315** .315** .673** .745** .805** 1 
Y21 .422** .556** .497** .541** .427** .567** .190** .131** .203** .209** 
Y22 .512** .504** .509** .567** .483** .620** .227** .152** .217** .238** 
Y23 .525** .552** .549** .602** .533** .617** .274** .209** .249** .271** 
Y24 .513** .538** .543** .597** .526** .631** .299** .209** .265** .315** 
Y25 .472** .553** .563** .651** .539** .608** .302** .238** .258** .279** 
Y26 .536** .610** .598** .662** .537** .608** .357** .330** .364** .372** 
Y27 .421** .474** .561** .556** .486** .599** .373** .256** .299** .294** 
Y28 .381** .399** .473** .554** .465** .540** .371** .295** .340** .312** 
Mean 3.76 3.62 3.72 3.62 3.84 3.73 3.93 4.09 4.05 3.96 
S.D. .606 .715 .595 .684 .633 .567 .593 .623 .596 .605 
Bartlett's Test of Sphericity = 6673.718, df = 153, p = .000, Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy = .941 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๘ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๒ (ต%อ) 
 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 y28 
Y21 1        
Y22 .657** 1       
Y23 .699** .681** 1      
Y24 .622** .632** .735** 1     
Y25 .574** .614** .673** .705** 1    
Y26 .623** .613** .628** .648** .752** 1   
Y27 .565** .613** .583** .562** .633** .625** 1  
Y28 .492** .579** .504** .550** .630** .668** .680** 1 
Mean 3.42 3.59 3.66 3.72 3.63 3.71 3.62 3.78 
S.D. .706 .653 .663 .663 .668 .623 .667 .571 
Bartlett's Test of Sphericity = 6673.718, df = 153, p = .000, Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy = .941 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
๔.๒ ผลการวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�การวิจัย 
 ๔.๒.๑ ตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส%งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการ ทํางานของบุคลากรกรมปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตรงกับการทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ ดังนี้   
 สมมติฐานท่ี ๑ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
สอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ0 การทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ เป:นการวิเคราะห0เพ่ือตรวจสอบองค0ปรกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ด3วยโปรแกรมลิสเรล โดยใช3แบบสอบถามท่ีได3
จากการรวบรวมข3อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง จํานวน ๔๗๐ ตัวอย�าง แสดงผลการวิเคราะห0ดังต�อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี ๑.๑ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค0ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสภาพแวดล3อมและ
ภาระงานท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ0  



 

๑๒๙ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห0องค0ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลสภาพแวดล3อมและภาระงาน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลสภาพแวดล3อมและภาระงานกับข3อมูลเชิง
ประจักษ0หลังปรับโมเดลการวิจัย 
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.28 ผ�านเกณฑ0 
2χ /df น3อยกว�า 2.00 1.22 ผ�านเกณฑ0 

GFI มากกว�า 0.90 0.99 ผ�านเกณฑ0 
AGFI มากกว�า 0.90 0.98 ผ�านเกณฑ0 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ0 
SRMR น3อยกว�า 0.05 0.004 ผ�านเกณฑ0 
RMSEA น3อยกว�า 0.05 0.022 ผ�านเกณฑ0 
CN มากกว�า 200 944.24 ผ�านเกณฑ0 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๒๘ (เกณฑ0ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ0 ค�าไค-สแควร0 ( 2χ ) เท�ากับ ๙.๗๘ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ 
๘ ค�าสัดส�วนไค-สแควร0 ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๒๒ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ0 ค�า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า 
๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ0ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๐๔ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0 ค�า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร0 (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๒๒ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3อง



 

๑๓๐ 

น3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๙๔๔.๒๔ (เกณฑ0ท่ีกําหนดมากกว�า
หรือเท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค�ามีค�าเป:นไปตามเกณฑ0ท่ีกําหนดแสดงให3เห็นว�าโมเดลสภาพแวดล3อมและ
ภาระงานท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ0ซ่ึงเป:นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ท่ีกําหนดไว3  
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค0ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลสภาพแวดล3อมและภาระ
งาน 
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
X1 0.45 0.16 (0.012) 18.29** 0.56 .198 
X2 0.54 0.21 (0.016) 18.85** 0.58 .200 
X3 0.50 0.10 (0.0089) 21.97** 0.71 .208 
X4 0.60 0.11 (0.011) 23.38** 0.77 .213 
X5 0.45 0.20 (0.014) 17.05** 0.50 .186 
X6 0.45 0.12 (0.0095) 19.89** 0.62 .199 
      Chi-Square = 9.78    df = 8    GFI = 0.99    AGFI = 0.98    RMSEA = 0.022  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 470 ; ระดับการให3คะแนน 5 ระดับ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว�า ค�าน้ําหนักองค0ประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีค�าเป:นบวก มี
ขนาดต้ังแต� ๐.๔๕ ถึง ๐.๖๐ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด3านท่ีส�งผลมากท่ีสุด คือ 
การสนับสนุนจากสังคม (X4) มีความแปรผันร�วมกับสภาพแวดล3อมและภาระงาน ร3อยละ ๗๗ 
รองลงมาคือ บรรยากาศองค0การ (X3) มีความแปรผันร�วมกับสภาพแวดล3อมและภาระงาน ร3อยละ 
๗๑ ความพึงพอใจในงาน (X6) มีความแปรผันร�วมกับสภาพแวดล3อมและภาระงาน ร3อยละ ๖๒ 
วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม (X2) มีความแปรผันร�วมกับสภาพแวดล3อมและภาระงาน ร3อย
ละ ๕๘ วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0 (X1) มีความแปรผันร�วมกับสภาพแวดล3อมและภาระงาน 
ร3อยละ ๕๖ และตัวแปรท่ีมีความแปรผันร�วมกับสภาพแวดล3อมและภาระงานน3อยท่ีสุดคือ ความพึง
พอใจในงาน (X5) ร3อยละ ๕๐ แสดงให3เห็นว�า ตัวแปรเหล�านี้เป:นตัวแปรท่ีสําคัญขององค0ประกอบ
สภาพแวดล3อมและภาระงาน 
  
 สมมติฐานท่ี ๑.๒ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค0ประกอบเชิงยืนยันโมเดลภาวนา ๔ ท่ีพัฒนาข้ึน
สอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ0 



 

๑๓๑ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห0องค0ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวนา ๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ ค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลภาวนา ๔ กับข3อมูลเชิงประจักษ0หลังปรับโมเดลการ
วิจัย 
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.27 ผ�านเกณฑ0 
2χ /df น3อยกว�า 2.00 1.21 ผ�านเกณฑ0 

GFI มากกว�า 0.90 1.00 ผ�านเกณฑ0 
AGFI มากกว�า 0.90 0.99 ผ�านเกณฑ0 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ0 
SRMR น3อยกว�า 0.05 0.021 ผ�านเกณฑ0 
RMSEA น3อยกว�า 0.05 0.021 ผ�านเกณฑ0 
CN มากกว�า 200 2579.19 ผ�านเกณฑ0 

  
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๒๗ (เกณฑ0ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ0 ค�าไค-สแควร0 ( 2χ ) เท�ากับ ๑.๒๑ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ 
๑ ค�าสัดส�วนไค-สแควร0 ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๒๑ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ0 ค�า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า 
๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ0ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๒๑ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0 ค�า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร0 (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๒๑ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3อง
น3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๒๕๗๙.๑๙ (เกณฑ0ท่ีกําหนด



 

๑๓๒ 

มากกว�าหรือเท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค�ามีค�าเป:นไปตามเกณฑ0ท่ีกําหนดแสดงให3เห็นว�าโมเดลป7จจัยภาวนา 
๔ ท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ0ซ่ึงเป:นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ี
กําหนดไว3  
  
ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค0ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลป7จจัยภาวนา ๔  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
Y11 1.60 1.27 (0.11) 20.73** 0.67 .264 
Y12 2.06 1.05 (0.095) 24.57** 0.80 .284 
Y13 3.93 1.21 (0.27) 27.70** 0.93 .286 
Y14 1.68 0.99 (0.078) 23.08** 0.74 .276 
      Chi-Square = 1.21    df = 1    GFI = 1.00    AGFI = 0.99    RMSEA = 0.021  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 470 ; ระดับการให3คะแนน 5 ระดับ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว�า ค�าน้ําหนักองค0ประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีค�าเป:นบวก มี
ขนาดต้ังแต� ๑.๖๐ ถึง ๓.๙๓ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด3านท่ีส�งผลมากท่ีสุด คือ 
จิตภาวนา (Y13) มีความแปรผันร�วมกับป7จจัยภาวนา ๔ ร3อยละ ๙๓ รองลงมาคือ ศีลภาวนา (Y12) มี
ความแปรผันร�วมกับป7จจัยป7จจัยภาวนา ๔ ร3อยละ ๘๐ ป7ญญาภาวนา (Y14) มีความแปรผันร�วมกับ
ภาวนา ๔ ร3อยละ ๗๔ และตัวแปรท่ีมีความแปรผันร�วมกับป7จจัยภาวนา ๔ น3อยท่ีสุดคือ กายภาวนา 
(Y11) ร3อยละ ๖๗ แสดงให3เห็นว�า ตัวแปรเหล�านี้เป:นตัวแปรท่ีสําคัญขององค0ประกอบป7จจัยภาวนา ๔ 

 
 สมมติฐานท่ี ๑.๓ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค0ประกอบเชิงยืนยันโมเดลคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ0 
 



 

๑๓๓ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๕ แสดงผลการวิเคราะห0องค0ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ ค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลคุณภาพชีวิตในการทํางานกับข3อมูลเชิงประจักษ0หลัง
ปรับโมเดลการวิจัย 
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.08 ผ�านเกณฑ0 
2χ /df น3อยกว�า 2.00 1.63 ผ�านเกณฑ0 

GFI มากกว�า 0.90 0.99 ผ�านเกณฑ0 
AGFI มากกว�า 0.90 0.97 ผ�านเกณฑ0 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ0 
SRMR น3อยกว�า 0.05 0.014 ผ�านเกณฑ0 
RMSEA น3อยกว�า 0.05 0.037 ผ�านเกณฑ0 
CN มากกว�า 200 648.50 ผ�านเกณฑ0 

  
  จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๘ (เกณฑ0ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ0 ค�าไค-สแควร0 ( 2χ ) เท�ากับ ๑๗.๙๘ ค�าองศาอิสระ (df) 
เท�ากับ ๑๑ ค�าสัดส�วนไค-สแควร0 ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๖๓ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�าน
เกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผล
ผ�านเกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๗ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3อง



 

๑๓๔ 

มากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ 
(เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๑๔ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0 
ค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร0 (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๓๗ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3อง
น3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๖๔๘.๕๐ (เกณฑ0ท่ีกําหนดมากกว�า
หรือเท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค�ามีค�าเป:นไปตามเกณฑ0ท่ีกําหนดแสดงให3เห็นว�าโมเดลป7จจัยคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ0ซ่ึงเป:นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ท่ีกําหนดไว3   
   
ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค0ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
Y21 0.54 0.21 (0.016) 19.05** 0.59 .148 
Y22 0.56 0.11 (0.013) 21.57** 0.74 .152 
Y23 0.51 0.17 (0.48) 19.54** 0.60 .156 
Y24 3.29 5.89 (0.48) 20.43** 0.65 .154 
Y25 0.59 0.097 (0.013) 22.83** 0.78 .158 
Y26 0.52 0.12 (0.012) 20.82** 0.69 .157 
Y27 0.48 0.21 (0.015) 17.77** 0.52 .148 
Y28 0.39 0.17 (0.011) 16.85** 0.48 .144 
      Chi-Square = 17.98    df = 11    GFI = 0.99    AGFI = 0.97    RMSEA = 0.037  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 470 ; ระดับการให3คะแนน 5 ระดับ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว�า ค�าน้ําหนักองค0ประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีค�าเป:นบวก มี
ขนาดต้ังแต� ๐.๓๙ ถึง ๓.๒๙ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด3านท่ีส�งผลมากท่ีสุด คือ 
การบูรณาการทางสังคม (Y25) มีความแปรผันร�วมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ร3อยละ ๗๘ รองลงมา
คือ ความปลอดภัยในการทํางาน (Y22) มีความแปรผันร�วมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ร3อยละ ๗๔ 
ประชาธิปไตยในองค0กร (Y26) มีความแปรผันร�วมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ร3อยละ ๖๙ การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล (Y24) มีความแปรผันร�วมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ร3อยละ ๖๕ ความ
ม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน (Y23) มีความแปรผันร�วมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ร3อยละ ๖๐ 
ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Y21) มีความแปรผันร�วมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ร3อยละ ๕๙ 
ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว (Y27) มีความแปรผันร�วมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ร3อยละ 
๕๒ และตัวแปรท่ีมีความแปรผันร�วมกับคุณภาพชีวิตในการทํางานน3อยท่ีสุดคือ ลักษณะงานท่ีเป:น
ประโยชน0ต�อสังคม (Y28) ร3อยละ ๔๘ แสดงให3เห็นว�า ตัวแปรเหล�านี้เป:นตัวแปรท่ีสําคัญของ
องค0ประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
 



 

๑๓๕ 

      Chi-Square = 93.79, df = 76,  P-value = 0.08127, RMSEA = 0.022 

  ๔.๒.๒ ป จจัยท่ีส%งผลต%อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปHองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตรงกับการทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 2 สภาพแวดล3อมและภาระงาน และป7จจัยด3านภาวนา ๔ มีอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ3อม และอิทธิพลรวมต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 ผลการตรวจสอบความสอดคล3องกลมกลืนของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทยท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนกับข3อมูลเชิงประจักษ0หลังปรับโมเดลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนภาพท่ี ๔.๖ โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หลังปรับโมเดล 

 
 

ภาวนา 4 
 

กายภาวนา ศีลภาวนา ป7ญญาภาวนา จิตภาวนา 

ความรับผิดชอบต�อ
สังคม 

ความพึงพอใจในการ
ทํางาน 

สภาพแวดล3อม
และภาระงาน 

วัฒนธรรมองค0การเชิง
สร3างสรรค0 

วัฒนธรรมการทํางาน
แบบมีส�วนร�วม 

บรรยากาศองค0การ 

การสนับสนุนจากสังคม 

คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน 

ค�าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม 

ความปลอดภยัในการ
ทํางาน 

ความม่ันคงและ
ความก3าวหน3าในงาน 

การพัฒนา
ความสามารถของ
บุคคล 
การบูรณาการทาง
สังคม 

ประชาธิปไตยใน
องค0กร 

ความสมดุลระหว�าง
งานกับชีวิตส�วนตัว 

ลักษณะงานท่ีเป:น
ประโยชน0ต�อสังคม 

0.44** 

0.88** 

0.05 

0.75** 

0.75** 

0.82** 

0.87** 

0.72** 

0.80** 

0.80** 0.89** 0.96** 0.86** 

0.72** 

0.73** 

0.79** 

0.76** 

0.83** 

0.85** 

0.74** 

0.75** 

0.36 0.10 0.08 0.27 

0.48 

0.46 

0.36 

0.43 

0.31 

0.28 

0.46 

0.43 

0.44 

0.43 

0.33 

0.25 

0.48 

0.35 



 

๑๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หลัง
ปรับโมเดลการวิจัย 
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.081 ผ�านเกณฑ0 
2χ /df น3อยกว�า 2.00 1.23 ผ�านเกณฑ0 

GFI มากกว�า 0.90 0.98 ผ�านเกณฑ0 
AGFI มากกว�า 0.90 0.95 ผ�านเกณฑ0 
CFI มากกว�า 0.90 1.00 ผ�านเกณฑ0 
SRMR น3อยกว�า 0.05 0.031 ผ�านเกณฑ0 
RMSEA น3อยกว�า 0.05 0.022 ผ�านเกณฑ0 
CN มากกว�า 200 527.81 ผ�านเกณฑ0 

 
  จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว�าค�า p-value มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๘๑ (เกณฑ0ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0ค�าไค-สแควร0 ( 2χ ) เท�ากับ ๙๓.๗๙ ค�าองศาอิสระ (df) 
เท�ากับ ๗๖ ค�าสัดส�วนไค-สแควร0 ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๒๓ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�าน
เกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผล
ผ�านเกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๕ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3อง
มากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ 
(เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๓๑ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0 ค�า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร0 (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๒๒ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3อง
น3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๕๒๗.๘๑ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3อง
มากกว�าหรือเท�ากับ ๒๐๐) ผลผ�านเกณฑ0แสดงให3เห็นว�าค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลการบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เชิงสมมติฐานท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ0
ซ่ึงเป:นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว3  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๗ 

 รายงานผลการวิเคราะห0ข3อมูลการทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ สภาพแวดล3อมและภาระงาน 
และป7จจัยด3านภาวนา ๔ มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ3อม และอิทธิพลรวมต�อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐ ค�าสถิติผลการวิเคราะห0อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทยท่ีมีภาวนา ๔ เป:นตัวแปรส�งผ�าน 
ตัวแปร
เหตุ 
ตัวแปรผล 

EN_TASK PAVANA 
TE IE DE TE IE DE 

PAVANA 0.44** 
(0.05) 

- 0.44** 
(0.05 

- - - 

WQL 0.87** 
(0.06) 

0.02 
(0.01) 

0.85** 
(0.06) 

0.05 
(0.03) 

- 0.05 
(0.03) 

ค�าสถิติ Chi-Square = 93.79  df = 76   GFI = 0.98   AGFI = 0.95    RMSEA = 0.022 
ตัวแปร  X1        X2        X3        X4        X5        X6         Y11      Y12      Y13 
ความเท่ียง 0.56      0.57      0.67      0.75      0.52      0.65       0.64     0.79     0.92 
ตัวแปร  Y14      Y21       Y22      Y23       Y24       Y25       Y26      Y27      Y28 
ความเท่ียง  0.73     0.52      0.54      0.63      0.57      0.69       0.72     0.55     0.57 
สมการโครงสร3างของตัวแปร        PAVANA                WQL 
R-SQUARE                             0.19                  0.76 
เมทริกซ0สหสัมพันธ0ระหว�างตัวแปร 
ตัวแปรแฝง PAVANA WQL EN_TASK 
PAVANA   1.00   
WQL 0.42 1.00  
EN_TASK 0.44 0.87 1.00 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, **p < .01 
 TE = ผลรวมอิทธิพล   IE = อิทธิพลทางอ3อม  DE = อิทธิพลทางตรง  
 
 จากตารางท่ี ๒๐ พบว�า ค�าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได3 มีค�าความเท่ียงอยู�ระหว�าง 
๐.๕๐-๐.๙๒ โดยตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงสูงสุดคือ จิตภาวนา (Y13) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๙๒ 
รองลงมาคือ ศีลภาวนา (Y12) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๗๙ ส�วนตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงตํ่าสุดคือ 
ความรับผิดชอบต�อสังคม (X5) และค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Y21) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ 
๐.๕๒ เท�ากัน สําหรับค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ0 (R2) ของสมการโครงสร3างตัวแปรภายในแฝงพบว�า
มีค�าเท�ากับ ๐.๗๖ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานได3ร3อยละ ๗๖ 



 

๑๓๘ 

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ3อมท่ีส�งผลต�อตัวแปรคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (WQL) พบว�า ตัวแปรดังกล�าวได3รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล3อมและภาระงาน 
(EN_TASK) โดยมีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๐.๘๕ และเรียงตามลําดับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลคือ การสนับสนุน
จากสังคม (๘๗%) บรรยากาศองค0การ (๘๒%) ความพึงพอใจในการทํางาน (๘๐%) วัฒนธรรม
องค0การเชิงสร3างสรรค0 (๗๕%) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม (๗๕%) และความรับผิดชอบต�อ
สังคม (๗๒%) ตามลําดับ นอกจากนั้นตัวแปรภาวนา ๔ (PAVANA) ยังได3รับอิทธิพลทางตรงจาก
สภาพแวดล3อมและภาระงาน (EN_TASK) ด3วยเช�นกัน โดยมีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๐.๔๔ ซ่ึงเป:นค�า
อิทธิพลท่ีมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ แต�ไม�พบอิทธิพลทางอ3อมจากตัวแปรสภาพแวดล3อม
และภาระงาน 
  การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
 ๑. คุณภาพชีวิตในการทํางาน  
  ประกอบด3วย ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ความปลอดภัยในการทํางาน ความ
ม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน การพัฒนาความสามารถของบุคคล การบูรณาการทางสังคม 
ประชาธิปไตยในองค0กร ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม 
โดยมีประเด็นท่ีสัมภาษณ0คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง ๘ ด3านของบุคลากรกรมป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า  
  ๑) คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครบตาม
มิติ ๔ มิติของมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของข3าราชการพลเรือน คือ มิติด3านส�วนตัว มิติด3าน
เศรษฐกิจ มิติด3านสังคม และมิติด3านการเงิน ซ่ึงทําให3เกิดความสุขในการทํางาน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อ
ภารกิจภาครัฐและประโยชน0สุขของประชาชนอย�างยั่งยืนในยุคไทยแลนด0 ๔.๐๒  
  ๒) มีข3อเสนอแนะเพ่ิมเติมว�า ข3อ ๑ ข3อ ๒ ดีแล3วเม่ือเทียบกับคนส�วนใหญ�ของประเทศนี้ท่ี
ไม�มีโอกาสท่ีดีเช�นนี้ ข3อ ๓ มีความม่ันคง แต�ความก3าวหน3าข้ึนกับตนเองและผู3บังคับบัญชา ข3อ ๔ กรม
เปPดโอกาสให3บุคลากรพัฒนาความสามารถของตนเองผ�านการฝVกอบรมและกิจกรรมของกรมแต�ตัว
บุคลากรเองก็ควรจะขวนขวายหาความรู3ท่ีมีมากมายและทําได3ง�ายในโลกป7จจุบัน ข3อ ๕ และข3อ ๖ ดี
แล3ว ด3วยธรรมชาติของลักษณะของกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต3องทํางานร�วมกันท้ังภายใน
หน�วยงานและนอกหน�วยงานต3องมีการประสานงานและการบูรณการปฏิบัติงานท่ีดี ข3อ ๗ ข้ึนกับการ
บริหารเวลาและการสร3างสมดุลชีวิตของแต�ละคน เพราะลักษณะท่ีต3องเสียสละเวลาส�วนตัว งานท่ีไม�
เป:นเวลาแน�นอน บุคลากรของกรมต3องมีการบริหารจัดการชีวิตให3ดี ข3อ ๘ ดีอยู�แล3ว ด3วยลักษณะของ
งานท่ีต3องเสียสละ ช�วยเหลือผู3อ่ืนเสมอ๓  
  ๓) กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยพยายามส�งเสริมพัฒนาท้ังในเรื่องการปฏิบัติงาน
และเรื่องสวัสดิการคุณภาพชีวิตให3ดียิ่งข้ึนต�อไป ท้ังนี้อาจมีป7จจัยบางอย�างนอกเหนือการควบคุม เช�น 

                                           
๒ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๓๙ 

ค�าตอบแทน ซ้ึงข้ึนอยู�กับนโยบายของหน�วยงานรัฐ แต�ก็ส�งเสริมในด3านอ่ืน ๆ ทดแทน รวมถึงการ
ดํารงตนในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๔  
  ๔) เพราะบางด3านดีบางด3านยังต3องปรับปรุง เช�น ค�าตอบแทน แต�คงเป:นเรื่องยากเพราะ
เป:นเรื่องระดับชาติกระทบต�อภาระงบประมาณแผ�นดิน ยังไงก็แล3วแต�การส�งเสริมหลักศาสนาเข3าไป
ให3กับบุคลากร จะช�วยในทุกเรื่องให3ดีข้ึนในทุกด3าน๕  
  ๕) คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นควร
เพ่ิมค�าตอบแทนให3มากข้ึน เบ้ียเลี้ยง เงินเดือน ทุกระดับชั้นอย�างยุติธรรม๖  
  ๖) คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นต3องมี
การปรับปรุงและส�งเสริมในทุก ๆ ด3าน เพราะข้ึนอยู�กับป7จจัยหลาย ๆ ด3านด3วย๗  
  ๗) คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นควร
เพ่ิมด3านความปลอดภัยในการทํางานและค�าตอบแทนสําหรับผู3ท่ีปฏิบัติหน3าท่ีในภารกิจ ท่ีมีความเสี่ยง
ต�อชีวิตและทรัพย0สิน๘  
  ๘) คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นควร
เพ่ิมความรักในองค0กร มีความเสียสละ เน3นการมีส�วนร�วม มีความยุติธรรมให3ทุกคน รักสามัคคี มี
ความจริงใจด3วย๙  
  ๙) คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นควร
เพ่ิมเติมด3านการพัฒนาเทคโนโลยีต�าง ๆ ควรเพ่ิมอุปกรณ0ในการทํางานด3านต�าง ๆ๑๐  
  ๑๐) สอดคล3องกันควรมีการพัฒนาด3านเทคโนโลยีและเครื่องมือในการทํางาน ควบคู�กับ
วัตถุนิยม โลกดิจิทัล ให3มาก ๆ  ในประเทศกําลังพัฒนา๑๑  
  ๑๑) กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกระทรวงมหาดไทยของเราก็พยายามพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรมาโดยตลอด เพ่ือให3สอดคล3องกับการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ แต�ถ3าถามว�าควรจะเพ่ิมเติมประเด็นไหนนั้น ผมคิดว�าควรเพ่ิมเติมความรู3 
ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีการป(องกันภัยนะ เพราะรูปแบบของภัยพิบัติเปลี่ยนแปลงไป 

                                           
๔ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, เมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๗ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๙ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๐ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๔๐ 

เทคโนโลยีก็พัฒนาข้ึน ดังนั้นเจ3าหน3าท่ีต3องเรียนรู3เก่ียวกับการป(องกันภัย ดีกว�าการบรรเทาสาธารณ
ภัย๑๒  
  ๑๒) นอกจากนั้นคุณภาพชีวิตหลายเรื่องอยู�เหนือการควบคุมของหน�วยงานเพราะภาครัฐ
เป:นฝTายกําหนดลงมา ส�วนหน�วยงานก็มีหน3าท่ีปฏิบัติตามแต�ถ3าจะเพ่ิมเติมก็คงเป:นเรื่องเก่ียวกับการ
บริหารจัดการด3านการเงิน เช�น การฝVกอบรบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน การอบรมเก่ียวกับการ
ออม การลงทุน เป:นต3น อันนี้ควรส�งเสริมอย�างมาก๑๓  
  ๑๓) สอดคล3องกันท่ีว�าท้ังหมดท่ีผ�านมาก็ถือว�าดีอยู�แล3ว หลายด3านก็ต3องข้ึนอยู�กับตัว
เจ3าหน3าท่ีเองว�าจะมีความพยายามท่ีจะพัฒนาตัวเองเพ่ือให3มีชีวิตท่ีดีหรือไม� แต�ก็มีข3อเสนอแนะนะว�า 
ควรนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือ การพอประมาณ การมีเหตุผล ประหยัดอดออม และการมี
ภูมิคุ3มกัน น�าจะช�วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีได3๑๔  
  ๑๔) คุณภาพชีวิตของบุคลากรข้ึนอยู�กับป7จจัยขององค0กรในการจัดสรรผลตอบแทน ท้ังท่ี
เป:นวัตถุและขวัญกําลังใจ ดังนั้นหากมีประเด็นท่ีควรส�งเสริมก็ควรเน3นการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
สมบูรณ0 โดยมีความสมดุลระหว�างสิ่งท่ีเป:นผลตอบแทนในเชิงวัตถุซ่ึงสามารถใช3ในการบริโภค อุปโภค 
และท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือคุณภาพชีวิตในแง�ของขวัญกําลังใจ การอยู�ร�วมกัน การแสดงออกต�อ
กันของเพ่ือนร�วมงาน มนุษย0สัมพันธ0ท่ีดี และการแสดงออกของผู3บังคับบัญชาต�อผู3ใต3บังคับบัญชาตาม
ความเหมาะสม ทําให3งานก็ได3ผล คนก็เป:นสุข๑๕  
  ๑๕) คุณภาพชีวิตในการทํางานป7จจุบันควรเพ่ิมเก่ียวกับความคิดสร3างสรรค0 นวัตกรรม จาก
บุคลากรและจากกลุ�มต�าง ๆ ด3วย๑๖  
  ๑๖) ค�าตอบแทนข3าราชการระดับ ปฏิบัติงานนั้นค�าตอบแทนค�อนข3างน3อยไม�ค�อย
สอดคล3องกับภาระงาน ความปลอดภัยก็มีอัตราเสี่ยงสูง ความม่ันคง ความก3าวหน3าในงานอาจต3อง
ย3ายสายงาน การพัฒนาความสามารถ การฝVกอบรมสัมมนา ก็อาจจะช�วยให3เกิดความรู3มีการพัฒนา
ได3๑๗  
  ๑๗) ควรนําหลักธรรมในการดําเนินชีวิตเช�นหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ป7ญญา นอกจากนั้น
ควรดํารงตนอยู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๙๑๘ 

                                           
๑๒ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
 ๑๔ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒. 

 ๑๖ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
 ๑๗ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  
 ๑๘ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  



 

๑๔๑ 

  สรุป คุณภาพชีวิตในการทํางาน ของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด3วย ๑) ค�าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ๒) ความปลอดภัยในการทํางาน ๓) ความม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน ๔) 
การพัฒนาความสามารถของบุคคล ๕) การบูรณาการทางสังคม ๖) ประชาธิปไตยในองค0กร ๗) ความ
สมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว ๘) ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม และจากการสัมภาษณ0 พบ
เพ่ิมเติม ๕ ด3าน คือ ๑) ความรักความสามัคคีและมีส�วนร�วม ๒) ด3านการพัฒนาเทคโนโลยีการป(องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ๓) การบริหารจัดการด3านการเงิน ๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และ ๕) ความคิดสร3างสรรค0และนวัตกรรม และสามารถสรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภาพท่ี ๔.๗ คุณภาพชีวิตในการทํางานจากการสัมภาษณ0เชิงลึก  
   
 ๒. ป จจัยในองค�กรท่ีส%งผลต%อคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 ๒.๑ ป จจัยด�านสภาพแวดล�อมและภาระงาน 
  การสนับสนุนจากสังคม   
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ0 การสนับสนุนจากสังคมเพ่ือเป:นการส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของเจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ
จํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า 
   ๑) เพ่ือนร�วมงาน รวมถึงคนในครอบครัวมีอิทธิพลอย�างยิ่งต�อคุณภาพและการดํารงอยู�ใน
สถานะของเขา ซ่ึงเป:นสิ่งกําหนดคุณภาพ ดังนั้นการให3กําลังใจกัน การยกย�องเชิดชูจะส�งเสริมให3เขามี
กําลังใจในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน๑๙  
  ๒) ทุกส�วนต3องร�วมกันในการท่ีจะสร3างสภาพแวดล3อมการทํางานท่ีดี การสนับสนุนจาก
คนรอบข3างจึงมีผลมาก๒๐  
  ๓) สําคัญสุดคือการสนับสนุน ท้ังจากการสนับสนุนด3านวัสดุอุปกรณ0 และการสนับสนุน
ด3านกําลังใจ เพราะการสนับสนุนย�อมส�งผลดีท้ังด3านการงาน ความก3าวหน3า และคุณภาพชีวิต๒๑  
 
                                           
 ๑๙ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๐ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๑ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๒. 

คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน 

๑) ความรักความสามัคคีและมีส�วนร�วม 

๒) ด3านการพัฒนาเทคโนโลยีการป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓) การบริหารจัดการด3านการเงิน 

๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๕) ความคิดสร3างสรรค0และนวัตกรรม 



 

๑๔๒ 

  ๔) การปรับปรุงสถานท่ีทํางาน ท่ีพักผ�อนหย�อนใจให3ดี พร3อมใช3งานจะช�วยเพ่ิม
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน สําคัญต�อการทํางานเน3นทีม เป:นส�วนหนึ่งเดียวท่ีทําให3บุคลากรมี
ความสุขกับการปฏิบัติงาน เกิดความผูกพันต�อองค0กร๒๒  
   ๕) ผู3บังคับบัญชาควรให3การสนับสนุนอุปกรณ0สํานักงานหน�อยเช�น คอมพิวเตอร0 เพราะใช3
มานานมากแล3ว เพ่ือนร�วมงานหรือผู3ใต3บังคับบัญชาก็ต3องให3กําลังใจกัน ซ่ึงจะส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิต
ของเจ3าหน3าท่ี เพราะส�งผลถึงความสําเร็จในงาน ความภาคภูมิใจ การยอมรับนับถือ การเก้ือกูล 
แบ�งป7น ซ่ึงการสนับสนุนไม�มีเพียงในเรื่องของงาน แต�รวมถึงเรื่องส�วนตัวด3วย๒๓  
  ๖) ในฐานเป:นพนักงานอยู�หน�วยงานควรปรับเปลี่ยนอุปกรณ0สํานักงานหลายอย�างเพ่ือให3
ทันสมัย เช�น วิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร0สํานักงาน ชุดปฏิบัติงานของเจ3าหน3าปฏิบัติการ เป:นต3น เพราะ
การได3รับการสนับสนุนท่ีดีจะทําให3งานลุล�วงไปด3วยดี๒๔  
  ๗) ผู3บังคับบัญชาควรส�งเสริมให3บุคลากรได3มีการอบรมเก่ียวกับการป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ิมข้ึนเป:นประจํา เพราะจะทําให3เจ3าหน3าท่ีมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถทันต�อ
เหตุการณ0 นอกจากนั้นการทํางานร�วมกันก็ต3องมีความจริงใจ ช�วยเหลือสนับสนุนคนรอบข3างให3
ก3าวหน3าตามความสามรถ๒๕  
  ๘) หน�วยงานควรมีการสนับสนุนการจัดทําเป:นองค0กรแห�งการเรียนรู3 เพ่ือคอยให3การ
ช�วยเหลือ และให3คําแนะนําหรือแนวคิดแก�เจ3าหน3าท่ีผู3ปฏิบัติงาน รวมท้ังการใช3ชีวิต และการอยู�
ร�วมกันกับเพ่ือนร�วมงานด3วย๒๖  
  ๙) การสนับสนุนงบประมาณ เพราะทําให3กรมสามารถขับเคลื่อนโนบายเน3นหนักได3ในแต�
ละปE๒๗  
  ๑๐) การยกย�องและให3รางวัลในแต�ละปE โดยการประกาศเกียรติคุณและรางวัล จะทําให3
ผู3ปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานมากข้ึน๒๘  
 ๑๑) กระทรวงควรสนับสนุนการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึนด3วย เนื่องจากประเทศมี
ความเจริญมีสิ่งปลูกสร3างมากมาย และการเกิดภัยต�าง ๆ ก็มีความเสียหายรุนแรงมากข้ึนตามไปด3วย 
งบประมาณจะช�วยให3กรมสามารถขับเคลื่อนโนบายต�าง ๆ ได3สะดวกข้ึน เพราะอุปกรณ0สํานักงาน

                                           
 ๒๒ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 
กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒. 
 ๒๓ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๒๔ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
 ๒๕ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๗ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๔๓ 

หลายอย�างไม�มีความทันสมัย เช�น วิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร0สํานักงาน ชุดปฏิบัติงานของเจ3าหน3า
ปฏิบัติการ เป:นต3น๒๙  
  ๑๒) การสนับสนุนจากสังคมท่ีจะช�วยให3พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ3าหน3าท่ีก็
คงเป:นเรื่องการสนับสนุนในสองส�วนท้ังในด3านวัตถุ และด3านจิตใจ ด3านวัตถุก็ต3องมีการสํารวจว�าจะ
อะไรขาด ส�วนด3านจิตใจก็ควรให3การสนับสนุนรางวัล กําลังใจจากผู3บังคับบัญชา เพ่ือนร�วมงานคะ๓๐  
  ๑๓) การสนับสนุนจากสังคมเป:นเรื่องของหน�วยงานท่ีจะมีนโยบายแบบไหนในการ
สนับสนุนการทํางาน ถ3าเป:นเอกชนก็อาจมีโบนัส เพ่ิมเงินเดือน และให3รางวัลต�าง ๆ เป:นต3น สําหรับ
หน�วยงานรัฐด3านสวัสดิการนั้นเป:นไปตามกฎหมายอยู�แล3ว สําหรับหน�วยงานนั้นหัวหน3างานและเพ่ือน
ร�วมงาน ก็ต3องคอยให3กําลังใจ ให3คําแนะนําเก่ียวกับการการดําเนินงาน สนับสนุนด3านข3อมูลข�าวสาร 
ให3คําแนะนําและสนับสนุนด3านการเงิน แรงงานและวัสดุต�าง ๆ ครับมันคงเป:นหลักการกว3าง ๆ ลึก ๆ 
แต�ละหน�วยก็จะต3องไปปรับตามความเหมาะสมเองครับ๓๑  
  ๑๔) การสนับสนุนทางสังคมท่ีสําคัญต3องมาจากหลายฝTาย ได3แก� ๑) การสนับสนุนจาก
ครอบครัว ซ่ึงเป:นป7จจัยพ้ืนฐานสําคัญของคุณภาพชีวิต หากบุคลากรมีครอบครัวท่ีอบอุ�น มีความรัก 
ความเข3าใจอันดีระหว�างสมาชิกในครอบครัวก็จะก�อให3เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี ๒) เพ่ือนร�วมงาน ถือว�า
เป:นองค0ประกอบท่ีสําคัญสําหรับคุณภาพชีวิต โดยบุคลกรต3องประสบพบเจออยู�ทุกวันทํางาน หากได3
เพ่ือนร�วมงานท่ีดีก็จะก�อให3เกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน มีความสุขทุกครั้งท่ีไปทํางาน ก�อให3เกิด
การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ทําให3งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความผูกพันต�อองค0กร 
คุณภาพชีวิตก็จะดีข้ึนไปด3วย ๓) ผู3บังคับบัญชา เป:นส�วนสําคัญต�อคุณภาพชีวิตอีกประการหนึ่ง เพราะ
หมายถึงผู3สั่งการ หรือเอ้ือให3เกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน หากผู3บังคับบัญชามีภาวะผู3นํา สั่งการ
ถูกต3อง เป:นธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ก็จะทําให3บุคลากรทํางานได3อย�างถูกต3อง สบาย
ใจ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปด3วย๓๒  
  ๑๕) ควรสนับสนุนการออกกําลังกาย การสร3างแรงจูงใจให3เจ3าหน3าท่ี๓๓  
 ๑๖) ถ3าได3รับการสนับสนุนจากเพ่ือนร�วมงาน รวมถึงคนในครอบครัวก็จะส�งผลดีต�อ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน เพราะการสนับสนุนเป:นสิ่งกําหนดคุณภาพ ดังนั้นการให3กําลังใจกัน การ
ยกย�องเชิดชูจะส�งเสริมให3เขามีกําลังใจในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนทุกส�วนต3องร�วมกันในการท่ีจะสร3าง
สภาพแวดล3อมการทํางานท่ีดี การสนับสนุนจากคนรอบข3างจะมีผลมาก๓๔  

                                           
 ๒๙ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๒.   
 ๓๐ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒. 
 ๓๒ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๓๓ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒. 
 ๓๔ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  



 

๑๔๔ 

  ๑๗) ควรสนับสนุนวัตดุอุปกรณ0สําหรับสํานักงานและสําหรับการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
ยานพาหนะ เป:นต3น๓๕ 
 สรุป การสนับสนุนจากคนรอบข3างหรืออจากสังคมจะให3คุณภาพชีวิตในการทํางานดีอย�าง
แน�นอน เพราะเป:นเรื่องสําคัญเป:นอันดับแรก การสนับสนุนจากสังคม พบว�ามี ๓ ด3าน คือ ๑) การ
สนับสนุนจากครอบครัว เป:นป7จจัยพ้ืนฐานสําคัญของคุณภาพชีวิต หากบุคลากรมีครอบครัวท่ีอบอุ�น 
มีความรัก ความเข3าใจอันดีระหว�างสมาชิกในครอบครัวก็จะก�อให3เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี ๒) การ
สนับสนุนด3านวัสดุอุปกรณ0 เช�น การสนับสนุนงบประมาณ วิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร0สํานักงาน ชุด
ปฏิบัติงานของเจ3าหน3าปฏิบัติการ รวมท้ังท่ีทํางาน ท่ีพักผ�อนหย�อนใจ และ ๓) การสนับสนุนด3าน
กําลังใจ ท้ังการยอมรับนับถือ คอยให3การช�วยเหลือ และให3คําแนะนํา การสนับสนุนรางวัล กําลังใจ
จากผู3บังคับบัญชา เพ่ือนร�วมงาน สนับสนุนด3านข3อมูลข�าวสาร ให3คําแนะนําและสนับสนุนด3านการเงิน 
รวมท้ังกําลังใจจากครอบครัวด3วย และสามารถสรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๔.๘ การสนับสนุนจากคนรอบข3างจากการสัมภาษณ0เชิงลึก  
 
  บรรยากาศในองค�กร 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ0คือ การสร3างบรรยากาศในองค0กรเพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของเจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ
จํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า 
  ๑) บรรยากาศท่ีดีทําให3เจ3าหน3าท่ีปฏิบัติตนได3เต็มประสิทธิภาพทุกคนร�วมแรงร�วมใจกัน
ทํางานส�งผลต�องานต�อตัวเค3าเอง๓๖  
  ๒) บรรยากาศท่ีดีทําให3ทุกคนทํางานด3วยความเต็มใจได3ท้ังงานได3ท้ังคุณภาพ เจ3าหน3าท่ีใน
องค0กรมีความสุขท่ีจะมาปฏิบัติงาน๓๗  
  ๓) บรรยากาศในองค0กรส�งผลดีแน�นอนเพราะจะทําให3เจ3าหน3าท่ีทํางานโดยปราศจาก
ความเครียด ช�วยสร3างบรรยากาศ เพ่ิมแรงจูงใจในการทํางาน๓๘  

                                           
 ๓๕ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  
 ๓๖ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๗ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๘ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๒. 

การสนับสนุน
จากคนรอบข3าง 

๑) การสนับสนุนจากครอบครัว 

๒) การสนับสนุนด3านวัสดุอุปกรณ0  

๓) การสนับสนุนด3านกําลังใจ 
 



 

๑๔๕ 

  ๔) บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน มีการช�วยเหลือเก้ือกูลกันจะช�วยให3บุคลากรสามารถ
ทํางานได3อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเพ่ือให3บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให3มา
ปฏิบัติงานทุกวัน๓๙  
  ๕) บรรยากาศในองค0กรของกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประสานความ
ร�วมมือในการปฏิบัติงาน มีความเป:นพ่ีเป:นน3องท่ีรักใคร�ผูกพัน เพียงเพราะลักษณะงานท่ีต3องเก่ียวพัน 
เก่ียวข3อง เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ย�อมส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิตของเจ3าหน3า ท่ี ท่ี มีความเก้ือกูล 
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�และช�วยเหลือเจือจุนซ่ึงกันและกัน๔๐  
  ๖) บรรยากาศในองค0กรส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิตในการทํางานแน�นอน ถ3าบรรยากาศใน
การทํางานดี ก็ทําให3ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ๔๑  
  ๗) บรรยากาศในองค0กรท่ีดีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตอย�างมาก ทําให3เกิดความสุขและความ
เป:นกันเอง มีการร�วมแรงร�วมใจกันทํางานเป:นผลการทํางานประสบผลสําเร็จ ราบรื่น มีความสุข มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิต๔๒  
  ๘) บรรยากาศในองค0กรส�งผลดีแน�นอน สภาพแวดล3อมดีทําให3มีความกระตือรือร3นในการ
ทํางาน สภาพแวดล3อมแย�ก็ทําไม�มีความอยากทํางาน๔๓  
  ๙) บรรยากาศท่ีดีย�อมส�งผลต�อสภาพแวดล3อมท่ีดีในการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
การสร3างมาตรฐาน การให3รางวัล ยกย�องผู3ท่ีมีผลงานดี ผลงานเด�น จะทําให3เจ3าหน3าท่ีพร3อมพัฒนาใน
อนาคต๔๔  
  ๑๐) การสร3างบรรยากาศในองค0กรนั้นควรมีการประสานงานกัน มีการพบปะสังสรรค0 
ประชุมปรึกษาหารือกัน และช�วยเหลือกัน สิ่งเหล�านี้จะทําให3องค0กรมีความเป:นกันเอง๔๕  
  ๑๑) การทํางานนั้นถ3าบรรยากาศในองค0กรดีทุกคนก็อยากจะทํางาน ทํางานด3วยความเต็ม
ใจ ไม�มีการแก�งแย�งชิงดีกัน๔๖  
 

                                           
 ๓๙ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 
กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒. 
 ๔๐ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๔๑ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒.  
 ๔๒ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๔๓ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๔๔ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๕ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.    
 ๔๖ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๔๖ 

  ๑๒) การสร3างบรรยากาศในองค0กรนั้นก็คงให3ทุกคนมีส�วนร�วมนะครับ เพราะเม่ือทุกคนมี
ส�วนร�วมแล3วจะช�วยลดความขัดแย3งหรือความไม�เข3าใจกันในองค0กรได3 และจะทําให3การทํางานนั้นมี
ความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ๔๗  
  ๑๓) การสร3างบรรยากาศในองค0กรต3องช�วยให3ทุกคนมีความเป:นอิสระ แต�ไม�ได3หมายถึง
ความไม�รับผิดชอบนะ แต�ให3อิสระในการแสดงออก นอกจากนั้นต3องสร3างความอบอุ�น และการให3การ
สนับสนุนแก�บุคลากรในการทํางาน ทีสําคัญต3องยอมรับความขัดแย3งหรือความคิดเห็นท่ีแตกต�างกัน
ของสมาชิกในองค0กรให3ได3๔๘  
  ๑๔) บรรยากาศในองค0กรถือว�าเป:นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะ
บรรยากาศแห�งกัลยาณมิตร ความเป:นพ่ีน3อง หรือความเคารพนับถือกันตามสายงาน และความ
เหมาะสม การช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน การเอาใจเขามาใส�ใจเรา จะก�อให3เกิดการทํางานท่ีมี
ความสุข มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังบรรยากาศองค0กรในทางกายภาพ เช�น ห3องทํางานท่ี
เหมาะสม แสงสว�างท่ีเพียงพอ และสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ เป:นต3น สิ่งเหล�านี้ก็ถือว�าเป:นส�วน
หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน๔๙  
  ๑๕) การสร3างบรรยากาศในองค0กรนั้นต3องทํางานร�วมกับทุกคนได3 เปPดเผย ไม�ก3าวก�าย
งานของบุคคลอ่ืน๕๐  
  ๑๖) การสร3างบรรยากาศในองค0กรนั้นควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันอยู�เป:นประจํา 
ช�วยเหลือกันเก้ือกูลกัน ถ3าในท่ีทํางานบรรยากาศดีทุกคนก็อยากจะทํางาน ทํางานด3วยความเต็มใจ ไม�
มีการแก�งแย�งชิงดีกัน สร3างความรักความสามัคคีการทํางานนั้นก็จะราบรื่น และมีประสิทธิภาพ๕๑  
  ๑๗) ควรสร3างบรรยากาศแห�งกัลยาณมิตร คือมีความเป:นพ่ีน3องมากกว�าเป:นเจ3าเป:นนาย 
หรือมีความเคารพนับถือกันตามสายงาน และความเหมาะสม มีการช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
การเอาใจเขามาใส�ใจเรา จะก�อให3เกิดการทํางานท่ีมีความสุขแกละมีประสิทธิภาพ๕๒ 
 สรุป การสร3างบรรยากาศในองค0กรนั้นส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิตในการทํางานแน�นอน 
เพราะจะทําให3เจ3าหน3าท่ีทํางานโดยปราศจากความเครียด ช�วยสร3างบรรยากาศ เพ่ิมแรงจูงใจในการ
ทํางาน โดยเฉพาะบรรยากาศแห�งกัลยาณมิตร มีการช�วยเหลือเก้ือกูลกัน เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�กัน มีการ
ประสานความร�วมมือในการปฏิบัติงาน มีความเป:นพ่ีเป:นน3องท่ีรักใคร�ผูกพัน มีความเป:นกันเอง มีการ
สร3างมาตรฐานในการทํางาน การให3รางวัล ยกย�องผู3ท่ีมีผลงานดี ผลงานเด�น มีการพบปะสังสรรค0 
ประชุมปรึกษาหารือกัน และช�วยเหลือกัน ให3ทุกคนมีส�วนร�วม ให3อิสระในการแสดงออก การให3การ

                                           
 ๔๗ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๒.   

๔๘ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๕๐ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
 ๕๑ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  
 ๕๒ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  



 

๑๔๗ 

สนับสนุนแก�บุคลากรในการทํางาน ยอมรับความขัดแย3งหรือความคิดเห็นท่ีแตกต�างกัน และสามารถ
สรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๙ การสร3างบรรยากาศในองค0กรจากการสัมภาษณ0เชิงลึก 
 
  ความพึงพอใจในการทํางาน  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ0คือ ความพึงพอใจในการทํางานเพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ของเจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ 
รูป/คนพบว�า  
  ๑) เบ้ืองต3นจะทํางานอะไรให3สําเร็จต3องเริ่มจากฉันทะ ความพอใจในการงานก�อนตาม
ด3วย วิริยะ จิตตะ วิมังสา หลักอิทธิบาท ๔ ช�วยให3งานสําเร็จ ส�งผลดีต�อตัวเองและผู3อ่ืน๕๓  
  ๒) หลักการทํางานต3องมีอิทธิบาท ๔ เพราะหากปราศจากฉันทะ งานท่ีทําทุกอย�างจะ
ออกมาไม�เต็มประสิทธิภาพ ส�งผลต�อการทํางาน ต�อคนท่ีปฏิบัติงานนั้นเอง๕๔  
  ๓) หากพูดถึงการสร3างความพึงพอใจในท่ีทํางาน ก็ต3องเก่ียวข3องกับ ๒ ประเด็นเบ้ืองต3น
ด3วยคือ การสนับสนุนจากคนรอบข3าง และบรรยากาศในองค0กร เพ่ือเม่ือได3รับการสนับสนุนจากผู3
บังคับชา เพ่ือนร�วมงาน รวมถึงบรรยากาศในการทํางานดี คนเราก็จะมีความพึงพอใจตามมาเอง ซ่ึง
จะส�งผลดีเพราะทําให3การทํางานอย�างมีความสุข๕๕  

                                           
๕๓ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๔ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒.  

การสร3าง
บรรยากาศใน

องค0กร 

๑) การสร3างบรรยากาศแห�งกัลยาณมิตร มีการช�วยเหลือ
เก้ือกูลกัน เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�กัน 

๒) มีการประสานความร�วมมือในการปฏิบัติงาน เป:น
เหมือนพ่ีเหมือนน3องรักใคร�ผูกพัน มีความเป:นกันเอง  
 
๓) มีการสร3างมาตรฐานในการทํางาน การให3รางวัล ยก
ย�องผู3ท่ีมีผลงานดี ผลงานเด�น  

๔) มีการพบปะสังสรรค0 ประชุมปรึกษาหารือกันและ
ช�วยเหลือกัน  

๕) ให3ทุกคนมีส�วนร�วมให3อิสระในการแสดงออก  
  



 

๑๔๘ 

  ๔) การบริหารงานท่ีดี ก็เป:นการสร3างความพอใจในการทํางานของบุคลากร ก�อให3เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความสุข ทํางานสําเร็จตามวัตถุประสงค0ขององค0กร๕๖  
  ๕) ความพึงพอใจในการทํางานส�งผลให3ทํางานอย�างมีความสุข มีความมุ�งม่ันต้ังใจทํางาน 
บรรลุผลสําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค0 ผู3ทํางานย�อมได3รับผลชื่นชม ผลตอบแทนท่ีดี ไม�ว�าจะตอบแทน
ด3วยคําชม ด3วยการยกย�องให3เกียรติหรือให3ผลรางวัลตอบแทน๕๗  
  ๖) การให3เขาทํางานในสิ่งท่ีเขาถนัดหรือในสิ่งท่ีเขาชอบนะ เพราะถ3าทําในสิ่งท่ีชอบก็คง
จะเกิดความพอใจตามมา และถ3าเรามีความพึงพอใจในงานก็จะทําให3เราปฏิบัติงานออกมาด3วยดี๕๘  
  ๗) คนท่ีมีความพึงพอใจในการทํางาน จะทํางานด3วยความสุข เป:นผลให3บรรลุผลสําเร็จ
ของงาน๕๙  
  ๘) การสร3างความพึงพอใจในงานนั้นก็คงเป:นงานท่ีมีผลตอบแทนท่ีเขาพอใจ มีเพ่ือน
ร�วมงานท่ีดี มีผู3บังคับบัญชาดี ซ่ึงจะเป:นสิ่งจูงใจให3กับเจ3าหน3าท่ีกรม ทําให3เกิดกําลังใจในการทํางาน๖๐  
  ๙) ความพึงพอใจในการทํางานเป:นสิ่งท่ีสําคัญอันดับแรก ๆ ของการทํางานเลย ถ3าคนเรา
ไม�พอใจทํางานแล3วงานก็จะออกมาไม�ดี ถ3าเป:นกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุคลากรก็น�าจะมี
ความพอใจในการทํางานนะ เพราะว�าเป:นงานท่ีทําเพ่ือสังคม เป:นงานท่ีมีเกียรติอยู�แล3ว ความพึงพอใจ
เป:นจุดเริ่มต3นของคุณภาพของคนและงานเลยหละ๖๑  
  ๑๐) ความพึงพอใจในการทํางานส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิต เพราะทําให3ปริมานงาน คุณภาพ
งานจะเพ่ิมมากข้ึน๖๒  
  ๑๑) การได3เป:นข3าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�ก็ถือเป:นความพึงพอใจอย�างยิ่ง
แล3วนะ ได3ทํางานรับใช3ประเทศชาติ ส�วนเรื่องอ่ืน ๆ ก็คงเป:นการมีหัวหน3าหรือเพ่ือนร�วมงานทีดี
เท�านั้นแหละ๖๓  
  ๑๒) การสร3างความพึงพอใจในการทํางานของกรมป(องกันฯ นั้นมีอยู�แล3วเพราะเป:น
หน�วยงานของรัฐ ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมอยู�แล3ว นอกเหนือจากนั้นทางกรมยังสร3างความพึงพอใจให3แก�
เจ3าหน3าท่ีเพ่ิมเติมตามวาระ ตามเทศกาลด3วย เช�น งานปEใหม� งานสงกรานต0 หรืองานทําบุญตามวัน

                                           
๕๖ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
๕๗ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.    
๕๘ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๕๙ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๐ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๑ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๒ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๓ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๔๙ 

สําคัญต�าง ๆ ด3วย ส�วนศาสนาอ่ืนก็จะมีห3องให3ละหมาด ห3องให3สวดมนต0 อันนี้คือสิ่งท่ีทํานอกเหนือจากท่ี
กฎหมายกําหนด๖๔  
  ๑๓) ความพึงพอใจในการทํางานนั้นเป:นความรู3สึกทางบวกของบุคคลท่ีมีต�องาน การสร3าง
ความพอใจนั้นก็คงเป:นไปตามกฎหมายกําหนด ท้ังเงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการ 
นอกจากนี้ก็คงเป:นการสร3างความปองดองในหน�วยงาน การช�วยเหลือเก้ือกูลกัน เพราะการมีเพ่ือน
ร�วมงานท่ีดีก็จะสามารถสร3างความพึงพอใจในการทํางานได3แล3ว๖๕  
  ๑๔) ควรสนับสนุนให3บุคลากรได3ใช3ความรู3 ความสามารถและทํางานได3เต็มตามศักยภาพ 
และมอบหมายงานตามความเหมาะสม ไม�ผลักภาระให3แก�ฝTายใดฝTายหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
และให3ผลตอบแทนท้ังในทางวัตถุและขวัญกําลังใจ ก็จะก�อให3เกิดความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากร๖๖  
  ๑๕) การสร3างความพึงพอใจในการทํางานนั้นก็คงเป:นเรื่องการให3ผลประโยชน0ตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับงาน๖๗  
  ๑๖) การให3ผลตอบแทนท่ีดี ท้ังผลตอบแทนด3วยคําชม ด3วยการยกย�อง และผลรางวัลตอบ
แทน ได3ทํางานท่ีถนัดและชอบ คิดว�าน�าจะเกิดความพึงพอใจในงานนะ๖๘  
  ๑๗) การสร3างความพึงพอใจในงานนั้นก็ควรจะมีการพบปะสังสรรค0ตามกาล ทํางานตาม
ความถนัดและมีค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ0ป7จจุบัน๖๙ 
 สรุป ความพึงพอใจในการทํางาน ในการท่ีจะทํางานอะไรให3สําเร็จต3องเริ่มจากฉันทะ 
ความพอใจในการงานก�อนตามด3วย วิริยะ จิตตะ วิมังสา หลักอิทธิบาท ๔ ซ่ึงจะช�วยให3งานสําเร็จ 
ส�งผลดีต�อตัวเองและผู3อ่ืน การสร3างความพึงพอใจในท่ีทํางาน ก็ต3องได3รับการสนับสนุนจากคนรอบ
ข3าง มีการบรรยากาศในองค0กรท่ีดี มีการบริหารงานท่ีดี การให3ผลตอบแทนท้ังท่ีเป:นรางวัลและคํา
ชมเชย การให3เขาทํางานในสิ่งท่ีถนัด การได3เป:นข3าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�หัว การจัด
กิจกรรมตามเทศกาล เงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการ การสร3างความปองดองใน
หน�วยงาน การช�วยเหลือเก้ือกูลกัน เพราะการมีเพ่ือนร�วมงานท่ีดีก็จะสามารถสร3างความพึงพอใจใน
การทํางานได3 และสามารถสรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 

                                           
๖๔ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๖๕ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
๖๖ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๖๗ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
 ๖๘ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  
 ๖๙ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, เมื่อวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒. 



 

๑๕๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ ความพึงพอใจในการทํางานจากการสัมภาษณ0เชิงลึก 
 
  วัฒนธรรมองค�กรเชิงสร�างสรรค� 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ0คือ การสร3างวัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0เพ่ือเสริมสร3างคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของเจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0ผู3ให3ข3อมูล
สําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า  
  ๑) วัฒนธรรมองค0กรท่ีดีส�งผลต�อการปฏิบัติท้ังในหน3าท่ีการงานและทางบ3าน ช�วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด3าน๗๐  
  ๒) วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0ส�งผลโดยตรงต�อการครองตน การดํารงชีพ อย�าง
ถูกต3องตามหลักคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี๗๑  
  ๓) วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0นั้นจะส�งผลดีแน�นอนเพราะจะทําให3เป:นองค0กรน�าอยู� 
มีการทํางานท่ีหลากหลายมิติ ทําให3องค0กรหรืองานไม�น�าเบ่ือ โดยจะต3องมีการสร3างค�านิยมร�วมกันใน
องค0กรว�าจะร�วมกันทํางานให3ประสบความสําเร็จ รับใช3ประชาชน๗๒  
  ๔) การสร3างวัฒนธรรมท่ีดีย�อมส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิตของเจ3าหน3าท่ีกรมฯ เพราะ
วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0 ให3ความสําคัญกับค�านิยมในการทํางานโดยมุ�งเน3นให3บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการทํางานกับกรม ส�งผลให3การปฏิบัติงานบรรลุเป(าหมาย๗๓  

                                           
๗๐ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๑ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๗๓ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

ความพึงพอใจ
ในการทํางาน 

๑) มีการบรรยากาศในองค0กรท่ีดี มีการบริหารงานท่ีดี 

๒) การให3ผลตอบแทนท้ังท่ีเป:นรางวัลและคําชมเชย  

๓) การให3ทํางานในสิ่งท่ีถนัด  
 
๔) การได3เป:นข3าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�หัว  
 
๕) การจัดกิจกรรมตามเทศกาล เงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษ 
และสวัสดิการ  

๖) การสร3างความปองดองในหน�วยงาน การช�วยเหลือเก้ือกูลกัน  
 



 

๑๕๑ 

  ๕) วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0ส�งผลดี เพราะเจ3าหน3าท่ีต�างมีปฏิสัมพันธ0ท่ีดีต�อกัน 
สนับสนุนช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช�วยกันปฏิบัติงานให3ประสบผลสําเร็จ ย�อมส�งผลต�อความพึงพอใจ
ความสุขใจ รู3สึกว�ามีคุณค�า มีประโยชน0ต�อองค0กร ส�งผลให3มีกําลังใจและสุภาพจิตท่ีดี๗๔  
  ๖) การมีวัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0ทําให3บุคลากรมีพฤติกรรมในการทํางานเชิงบวก 
มีการต้ังเป(าหมายร�วมกัน ทุกคนทํางานแบบมีเหตุมีผล มีหลักการและมีการวางแผนเป:นขันเป:นตอน
เพ่ือให3เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด๗๕  
  ๗) การสร3างวัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0จะส�งผลในการปฏิบัติงาน ถ3าเรามีวัฒนธรรม
องค0กรท่ีดีมีการติดต�อสื่อสารกันอย�างมีประสิทธิภาพ ทุกคนมีความภูมิใจในการทํางาน ได3รับการ
สนับสนุนความก3าวหน3าในการทํางานอย�างเป:นธรรม บุคลากรในองค0กรนั้น ๆ ก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตามไปด3วย๗๖  
  ๘) วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0ก็คือการท่ีองค0กรมีการคํานึงถึงความเจริญก3าวหน3า
ของบุคลากร มีการเรียนรู3แบบเป:นทีม มีวิสัยทัศน0 อันนี้จะทําให3บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี๗๗  
  ๙) การสร3างวัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0ส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิต เพราะสามารถสร3าง
บรรยากาศแบบใหม�ให3เจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย๗๘  
  ๑๐) การสร3างวัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0ส�งผลดีมาก ๆ เพราะจะทําให3บุคลากรมี
ความคิดริเริ่มสร3างสรรค0สิ่งใหม� ๆ๗๙  
  ๑๑) วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0นั้นจะเกิดข้ึนได3ทุกคนต3องเรียนรู3ร�วมกัน ส�งเสริมให3
บุคลากรท่ีมีความรู3ความสามารถได3ฝVกอบรม เรียนรู3สิ่งใหม� ๆ แล3วนํามาสร3างเป:นองค0กรแห�งการ
เรียนรู3 อันนี้จะทําให3เกิดวัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0ได3๘๐  
  ๑๒) วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0 คํานี้เป:นคําท่ีดีมากนะครับเพราะข3าราชการเราส�วน
หนึ่งทํางานตามภาระงานท่ีถูกกําหนดไว3ของแต�ละหน�วยงาน บางครั้งทําเกินคําสั่งก็ไม�ได3 น3อยกว�า
คําสั่งก็ไม�ได3อีก ถ3าหากหน�วยงานภาครัฐสามารถสร3างวัฒนธรรมองค0กรแบบนี้ได3จะดีมากเลย แต�การ
จะทําได3นั้นสมาชิกต3องมีความเป:นกันเอง มีการเปPดเผย จริงใจ และให3เกียรติยอมรับซ่ึงกันและกันกับ
เพ่ือนร�วมงานและทีมงาน ก็คือต3องประชุมกันอยู�เป:นประจําว�าองค0กรจะทําอะไร มีทิศทางการทํางาน
อย�างไร เพ่ือให3ทุกคนเข3าใจตรงกัน๘๑  
                                           

๗๔ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.    

๗๕ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒.  

๗๖ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๗ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๘ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๙ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๐ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๑ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  



 

๑๕๒ 

  ๑๓) ในหน�วยงานภาครัฐนั้นเข3าใจว�ามีลักษณะเป:นองค0กรเชิงสร3างสรรค0อยู�แล3วนะ 
เนื่องจากแต�ละฝTายจะมีการกําหนดค�านิยมร�วมในการทํางาน มีการกําหนดวิสัยทัศน0 พันธกิจ เอาไว3
อย�างชัดเจน แต�นั่นก็เป:นเพียงหลักการนะ แต�ในเชิงลึกก็คงเป:นลักษณะของการทํางานท่ีเต็มไปด3วย
ความคิดสร3างสรรค0 มีความกระตือรือร3นในการทํางานร�วมกัน เน3นการทํางานเป:นทีม ยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืน มองทุกข3อเสนอแนะว�ามีความเป:นไปได3 หากองค0การสามารถสร3างได3จะทําให3
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุก ๆ ด3านเลย๘๒  
  ๑๔) วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0 ควรเน3นกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีก�อให3เกิดการมีส�วนร�วม 
และการเปPดโอกาสให3แต�ละบุคคลได3เป:นส�วนหนึ่งขององค0กรโดยความสมัครใจ มีความผูกพันต�อ
องค0กร มีกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในเชิงคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมนันทนาการ รวมท้ัง
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชุมชนและสังคม๘๓  
  ๑๕) การสร3างวัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0นั้นองค0กรต3องให3อิสระ เสรีภาพทาง
ความคิดซ่ึงจะก�อให3เกิดองค0กรเชิงสร3างสรรค0ได3๘๔  
  ๑๖) วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0 ทุกคนต3องเรียนรู3สิ่งใหม� ๆ โดยเฉพาะเรื่อง
นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม� สมาชิกในองค0กรต3องมีความเป:นกันเอง และให3เกียรติยอมรับซ่ึงกัน
และกันกับเพ่ือนร�วมงานและทีมงาน ประชุมกันอยู�เป:นประจําเพ่ีอกําหนดทิศทางขององค0กรให3ทุกคน
เข3าใจตรงกัน๘๕  
  ๑๗) ควรส�งเสริมให3เจ3าหน3าท่ีทํางานด3วยความคิดสร3างสรรค0 มีความกระตือรือร3นในการ
ทํางานร�วมกัน เน3นการทํางานเป:นทีม ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ไม�สร3างความขัดแย3ง หาก
สามารถทําได3จะทําให3บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได3๘๖ 
 สรุป วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0 จะเกิดข้ึนได3ก็ต3องสร3างค�านิยมร�วมกันในองค0กร มี
การสนับสนุนช�วยเหลือซ่ึงกันและ มีการต้ังเป(าหมายร�วมกัน ทุกคนทํางานแบบมีเหตุมีผล มีหลักการ
และมีการวางแผน การติดต�อสื่อสารมีประสิทธิภาพ ความก3าวหน3าในการทํางานมีความเป:นธรรม มี
การเรียนรู3แบบเป:นทีม มีการฝVกอบรมเรียนรู3สิ่งใหม� ๆ สร3างองค0กรแห�งการเรียนรู3 ให3เกียรติยอมรับซ่ึง
กันและกัน ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน มีกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในเชิงคุณธรรม จริยธรรม และ
กิจกรรมนันทนาการ รวมท้ังกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชุมชนและสังคม หากองค0การสามารถสร3างได3จะทํา
ให3บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุก ๆ ด3าน และสามารถสรุปเป:นแผนภาพ
ดังนี้ 
 
 
                                           

๘๒ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
๘๓ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๘๔ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.   
 ๘๕ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒. 
 ๘๖ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒. 



 

๑๕๓ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ วัฒนธรรมองค0กรเชิงสร3างสรรค0จากการสัมภาษณ0เชิงลึก 
  
 วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส%วนร%วม 
 ประเด็นสัมภาษณ0คือ การสร3างวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วมเพ่ือท่ีจะส�งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0
ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า  
  ๑) การปฏิบัติแบบมีส�วนร�วมส�งผลในเรื่องของความเข3าใจกัน การทํางานเป:นทีม ความ
สามัคคีในองค0กร๘๗  
  ๒) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วมทําจะให3เกิดความสามัคคี ร�วมแรง ร�วมใจกัน
ทํางานอย�างมีความสุข เกิดความสมานฉันท0ในเรื่องงานและเรื่องส�วนตัว๘๘  
  ๓) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วมจะช�วยส�งผลดีคุณภาพชีวิต เพราะจะทําให3
เจ3าหน3าท่ีทํางานร�วมกันได3อย�างมีความสุข๘๙  
  ๔) การทํางานแบบมีส�วนร�วม ทําให3บุคลากรของกรมมีความผูกพัน ร�วมมือเป:นหนึ่งเดียว 
ลดความขัดแย3ง มีความรู3สึกเป:นส�วนหนึ่งขององค0กร ภาคปฏิบัติงานบรรลุเป(าหมายอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล๙๐  

                                           
๘๗ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๘ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๙ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๙๐ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

วัฒนธรรม
องค0กรเชิง
สร3างสรรค0 

๑) สร3างค�านิยมร�วมกันในองค0กร  

๒) มีการสนับสนุนช�วยเหลือซ่ึงกันและมีการต้ังเป(าหมาย
ร�วมกัน  

๓) มีหลักการและมีการวางแผน การติดต�อสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ  

๔) ความก3าวหน3าในการทํางานมีความเป:นธรรม  

๕) มีการเรียนรู3แบบเป:นทีม มีการฝVกอบรมเรียนรู3สิ่งใหม� 
ๆ สร3างองค0กรแห�งการเรียนรู3 
  
๖) มีกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
และกิจกรรมนันทนาการ  



 

๑๕๔ 

  ๕) การมีส�วนร�วมในการทํางานไม�ว�าจะร�วมคิด ร�วมวางแผน ร�วมลงมือทําและร�วม
รับผิดชอบ ย�อมทําให3เกิดความรักความสามัคคี ยอมรับซ่ึงกันและกัน และทุกคนมีความรู3สึกในความ
เป:นเจ3าขององค0กรท่ีร�วมกัน ทําให3มีกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน๙๑  
  ๖) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วมคือ บุคลากรทุกคนมีส�วนร�วมในการทํางานทําให3
งานสําเร็จด3วยดีและมีประสิทธิภาพต�องานท่ีปฏิบัติ๙๒  
  ๗) การมีส�วนร�วมรับฟ7งความคิดเห็น เกิดความสร3างสรรค0 เกิดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง๙๓  
  ๘) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วมส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิตในการทํางานเพราะทุกคน
ได3ร�วมกันคิด ร�วมกันตัดสินใจ๙๔  
  ๙) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วมทําให3สามารถกระจายงาน มีการประชาสัมพันธ0
ให3เจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบถึงการทํางานในองค0กร๙๕  
  ๑๐) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วมจะส�งเสริมให3เกิดการทํางานเป:นทีม การทํางาน
สําเร็จอย�างรวดเร็ว มีเพ่ือนร�วมงานท่ีมองไปในทิศทางเดียวกัน ทําให3องค0กรเดินไปในทิศทางเดียวกัน
ได3๙๖  
  ๑๑) กรมป(องกันและบรรเทาสาธรณภัยก็มีการร�วมกันคิดโดยการประชุมกัน ร�วมกันทํา 
ร�วมกันรับผิดชอบอยู�แล3ว๙๗  
  ๑๒) การมีส�วนร�วมในองค0กรโดยเฉพาะกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ก�อนอ่ืน
ต3องบอกก�อนว�ามีการแบ�งออกเป:นหลายระดับ ต้ังแต�ระดับผู3บริหาร ระดับสังการ จนถึงระดับ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงการมีส�วนร�วมของแต�ละระดับก็ไม�เหมือนกัน ในระดับผู3บริหารก็จะมีการประชุมกัน
เกือบทุกสัปดาห0อยู�แล3วและเปPดโอกาสให3ทุกคนแสดงความคิดเห็นได3 ส�วนระดับสั่งการก็จะมีส�วนร�วม
ในอีกแบบหนึ่งคือเขาก็ต3องไปประชุมกันว�าใครมีส�วนร�วมได3แค�ไหน และสุดท3ายระดับปฏิบัติงานอันนี้
ทางกรมทํางานร�วมกันเป:นทีมอยู�แล3ว สรุปก็คือในกรมก็จะส�งเสริมให3ทุกคนร�วมกันคิด ร�วมกันทํา 
ร�วมกันรับผิดชอบ และร�วมกันประเมินอยู�แล3ว๙๘  

                                           
๙๑ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๒ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๙๓ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๔ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๕ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๖ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๗ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๘ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  



 

๑๕๕ 

  ๑๓) ในหน�วยงานภาครัฐมีข3อกําหนดอยู�แล3วตามระเบียบการบริหารราชการแผ�นดินท่ี 
ก.พ.ร. กําหนดไว3 ส�วนกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คงนําแนวทางนั้นมาปฏิบัติด3วยเช�นกัน
เพ่ือให3เป:นหน�วยงานท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได3 ทุกคนม่ีส�วนร�วมในการบริหารงาน๙๙  
  ๑๔) การสร3างวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม ควรคํานึงถึงความหลากหลายของแต�
ละบุคคล คํานึงถึงความแตกต�างท้ังทางกายภาพ และตําแหน�งหน3าท่ี โดยต3องมีการเปPดโอกาสแก�
บุคลากรอย�างเท�าเทียมกัน ท้ังการร�วมคิด ร�วมวางแผน ร�วมตัดสินใจ ร�วมดําเนินการ ร�วมติดตาม
ตรวจสอบ และร�วมรับผลประโยชน0 หากหน�วยงานปฏิบัติได3อย�างนี้ ก็จะก�อให3เกิดวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบมีส�วนร�วมและส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ3าหน3าท่ี๑๐๐  
  ๑๕) การสร3างวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม ก็คงเป:นไปตามทฤษฎีการสร3างการมี
ส�วนร�วมก็คงต3องสร3างทีมงาน ร�วมกันคิด ร�วมกันคํา ร�วมรับผล รวมท้ังร�วมกันประเมินผลการทํางาน
ด3วย๑๐๑  
  ๑๖) การมีส�วนร�วมในการทํางานไม�ว�าจะร�วมคิด ร�วมวางแผน ร�วมลงมือทําและร�วม
รับผิดชอบ ยอมรับซ่ึงกันและกัน จะทําให3ทุกคนมีความรู3สึกในความเป:นเจ3าขององค0กรร�วมกัน เกิด
ประสิทธิภาพต�องานท่ีปฏิบัติ๑๐๒  
  ๑๗) การสร3างวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม ก็สําคัญเพราะโดยพ้ืนฐานคนไทย
ทํางานเป:นทีมแล3วประสิทธิภาพลดลงตามทฤษฎีการออมแรง ถ3าทุกคนในองค0กรร�วมกันคิด ร�วมกัน
ทํา งานทุกอย�างก็จะประสบผลสําเร็จด3วยดี๑๐๓ 
 สรุป การสร3างวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม ควรคํานึงถึงความหลากหลายของแต�
ละบุคคล คํานึงถึงความแตกต�างท้ังทางกายภาพ และตําแหน�งหน3าท่ีท้ังระดับผู3บริหาร ระดับสั่งการ 
และระดับปฏิบัติการ โดยต3องมีการเปPดโอกาสแก�บุคลากรอย�างเท�าเทียมกัน ท้ังการร�วมคิด ร�วม
วางแผน ร�วมตัดสินใจ ร�วมดําเนินการ ร�วมติดตามตรวจสอบ และร�วมรับผลประโยชน0 และสามารถ
สรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

๙๙ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
๑๐๐ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๑๐๑ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
 ๑๐๒ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒. 
 ๑๐๓ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  



 

๑๕๖ 

  
 
 
 
 
 
  
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วมจากการสัมภาษณ0เชิงลึก 
  
 ความรับผิดชอบต%อสังคม 
 ประเด็นสัมภาษณ0คือ การทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมช�วยส�งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0
ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า  
  ๑) การทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมนั้นเป:นเจตนา ดังนั้นเจตนาเป:นตัวชี้
กรรม ถ3ามีเจตนาท่ีรับผิดชอบต�อสังคมนั่นเท�ากับทําดีต�อสังคม ดังนั้นสังคมท่ีเราอยู�ก็จะมีสิ่งดี ๆ ท่ีเค3า
สร3างช�วยเพ่ิมความสุขแก�ตนเองและผู3อ่ืน๑๐๔  
  ๒) การทํางานโดยนึกถึงสังคมส�วนร�วมนั้นจะทําให3เจ3าหน3าท่ีจะทํางานด3วยใจ ด3วยจิต
วิญญาณแห�งการให3 ซ่ึงผู3ให3จะเป:นผู3ท่ีมีความสุข๑๐๕  
  ๓) การทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมจะช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของเจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัยอย�างแน�นอน เพราะการทํางานโดยนึก
ถึงสังคม ทําให3มีความรู3สึกภาคภูมิใจในการทํางาน๑๐๖  
  ๔) กรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัยได3คํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและให3
ความสําคัญโดยได3ประกาศเจตนารมณ0 นโยบายการกํากับดูแลองค0กรท่ีดีของกรม ส�งผลดีให3บุคลากร
สร3างระบบความรับผิดชอบท้ังต�อตนเอง องค0กร ผู3บังคับบัญชาและผู3รับปฏิบัติงานสังคม ตามลําดับ
ชั้น๑๐๗  

                                           
๑๐๔ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๐๕ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๖ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๐๗ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

วัฒนธรรมการ
ทํางานแบบมี

ส�วนร�วม 

๑) คํานึงถึงความหลากหลายของแต�ละบุคคล และความ
แตกต�างท้ังทางกายภาพ  

๒) คํานึงถึงความแตกต�างตําแหน�งหน3าท่ีท้ังระดับผู3บริหาร 
ระดับสั่งการ และระดับปฏิบัติการ  
 
๓) มีการเปPดโอกาสแก�บุคลากรในการมีส�วนร�วมอย�างเท�าเทียม
กัน  



 

๑๕๗ 

  ๕) ความรับผิดชอบต�อสังคมเป:นค�านิยมองค0กรของกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
ทุกคนต3องปฏิบัติเป:นหลักการและคํานึงถึงเสมอว�าในการปฏิบัติงาน ซ่ึงส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิติ เป:นท่ี
ยอมรับนับถือ คนทีทํางานเพ่ือคนอ่ืน เพ่ือส�วนรวมย�อมได3รับการปฏิบัติท่ีดีจากคนในสังคม๑๐๘  
  ๖) การทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมจะช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของเจ3าหน3าท่ีกรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัยอย�างแน�นอน เพระภารกิจท่ีปฏิบัติมี
ผลกระทบต�อหน3าท่ีและประชาชน๑๐๙  
  ๗) การทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลดี คือแต�ละคนทําหน3าท่ีของตน
ให3เต็มความสามารถ รับผิดชอบตนสู�สังคมเล็ก ๆ และร�วมมือกันรับผิดชอบต�อสังคมส�วนรวม๑๑๐  
  ๘) การทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลดีต�อการทํางาน เพราะการได3รับ
การช�วยเหลือจากสังคม สามารถติดต�อสื่อสารกันได3ง�าย๑๑๑  
  ๙) การทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมทําให3กรมได3รับคําชื่นชมเนื่องจาก
ทํางานช�วยเหลือสังคมโดยตรง และอยู�ใกล3ชิดกับประชาชน๑๑๒  
  ๑๐) การทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลดีต�อการทํางาน ทําให3มีจิต
อาสา จิตสํานึกท่ีดีต�อสังคม ส�งผลคุณภาพชีวิตท่ีดีของเจ3าหน3าท่ี๑๑๓  
  ๑๑) การท่ีเราได3ทํางานท่ีมีส�วนรับผิดชอบต�อสังคมนั้นถือเป:นความภาคภูมิใจอยู�แล3ว 
ดังนั้นงานท่ีรับผิดชอบต�อสังคมบางครั้งก็ตีค�าเป:นเงินตราไม�ได3 แต�มีค�าทางด3านจิตใจ๑๑๔  
  ๑๒) กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยภาระงานเป:นงานท่ีรับผิดชอบต�อสังคมอยู�
แล3ว นอกจากนั้นองค0กรยังมีนโยบายการปฏิบัติงานด3วยความเป:นธรรม ต�อต3านการทุจริตคอร0รัปชั่น 
เคารพสิทธิของผู3อ่ืน และดูแลรักษาสิ่งแวดล3อมในหน�วยงานด3วย๑๑๕  
  ๑๓) งานทีรับผิดชอบต�อสังคมนั้นย�อมส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิตของบุคลากรอยู�แล3ว โดยเฉ
พะในด3านความรู3สึกนึกคิด เม่ือคนเราได3ช�วยเหลือผู3อ่ืน มีส�วนร�วมกับการทําความดีคนเราก็จะมีความ

                                           
๑๐๘ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๐๙ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๑๐ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๑๑ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑๒ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑๓ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑๔ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑๕ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  



 

๑๕๘ 

ภาคภูมิใจ ทํางานด3วยความเต็มใจ และหน�วยงานภาครัฐเองก็ต3องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเป:น
หลัก๑๑๖  
  ๑๔) การทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคม ถือว�าเป:นประเด็นท่ีสําคัญของ
บุคลากรภาครัฐ เนื่องจากเป:นคนของแผ�นดิน ได3รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ทุกการกระทํา
จะต3องเป:นไปเพ่ือประโยชน0สาธารณะ และไม�ส�งผลเสียหายแก�สังคม หากทําได3เช�นนี้ก็ถือว�าเป:น
เกียรติ เป:นศักด์ิศรี ก�อให3เกิดความภาคภูมิใจ เป:นเกียรติประวัติของชีวิต ทําให3มีคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
ระยะยาวต�อไป๑๑๗  
  ๑๕) ต3องส�งเสริมให3คนในองค0กรเป:นนักจิตอาสา อย�าเห็นแก�ประโยชน0ส�วนตน องค0กร
ต3องจัดกิจกรรมท่ีเป:นจิตอาสาบ�อย ๆ เพ่ือก�อให3เกิดการเสียสละและการให3แก�ผู3อ่ืน๑๑๘  
 
  ๑๖) ควรส�งเสริมให3ทุกคนมีจิตอาสา จิตสํานึกท่ีดีต�อสังคม เพราะว�าการทํางานท่ีมีส�วน
รับผิดชอบต�อสังคมนั้นถือเป:นความภาคภูมิใจอยู�แล3ว และกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานด3วยความ
เป:นธรรมแก�ทุกคน๑๑๙  
  ๑๗) ควรส�งเสริมให3องค0กรเป:นองค0กรแห�งการแบ�งป7น เริ่มจากการช�วยเหลือเก้ือกูลกันใน
หน�วยงานงานและขยายออกไปยังหน�วยงานอ่ืน และสังคมอ่ืนด3วย๑๒๐ 
 สรุป ความรับผิดชอบต�อสังคมจะช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ3าหน3าท่ี
กรมป(องกันและบรรเทาและสาธารณภัยอย�างแน�นอน ถือว�าเป:นประเด็นท่ีสําคัญของบุคลากรภาครัฐ 
เนื่องจากเป:นคนของแผ�นดิน ได3รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ทุกการกระทําจะต3องเป:นไปเพ่ือ
ประโยชน0สาธารณะ และไม�ส�งผลเสียหายแก�สังคม สร3างนโยบายการปฏิบัติงานด3วยความเป:นธรรม 
ต�อต3านการทุจริตคอร0รัปชั่น เคารพสิทธิของผู3อ่ืน และดูแลรักษาสิ่งแวดล3อมในหน�วยงาน หากทําได3
เช�นนี้ก็ถือว�าเป:นเกียรติ เป:นศักด์ิศรี ก�อให3เกิดความภาคภูมิใจ เป:นเกียรติประวัติของชีวิต ทําให3มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในระยะยาวต�อไป และสามารถสรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

๑๑๖ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.     
๑๑๗ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๑๑๘ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๑๑๙ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  
 ๑๒๐ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  



 

๑๕๙ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๔.๑๓ ความรับผิดชอบต�อสังคมจากการสัมภาษณ0เชิงลึก 
 
 ๒.๒ ป จจัยด�านหลักภาวนา ๔  
 กายภาวนา (การพัฒนาด�านร%างกาย) 
 ประเด็นสัมภาษณ0คือ การพัฒนาตนเองทางด3านร�างกาย (กายภาวนา) เพ่ือจะช�วยส�งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0ผู3ให3
ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า 
   ๑) ความไม�มีโรคเป:นลาภอันประเสริฐ โลกท่ีเราอยู�เก่ียวเนื่องด3วยทางกาย หากร�างกายไม�
สมบูรณ0เสียแล3วในทางวัตถุจะไม�สามารถทําให3สําเร็จได3 ดังนั้นข้ันแรกส�งเสริมให3ดูแลรักษาร�างกายให3
สมบูรณ0 แข็งแรงไม�ไปกินเหล3าเมายาผิดศีล ๕ ก็จะเป:นการป(องกันดูแลได3ทางหนึ่ง๑๒๑  
  ๒) ทําให3เกิดสติ นํามาซ่ึงผลงานท่ีดี ไม�เกิดความฟุ(งซ�าน มีความยั้งคิดในการท่ีจะทําสิ่งท่ี
ไม�ดี๑๒๒  
  ๓) การพัฒนาตนเองทางด3านร�างกายของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น
จะทําให3การปฏิบัติงานได3ตามเป(าหมายเพราะถ3าร�างการแข็งแรงดีก็ส�งผลดีต�อคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน๑๒๓  
  ๔) เป:นการส�งเสริมให3บุคลากรมีสุขภาพกายท่ีดี แข็งแรง ปรับตัวให3เข3ากับสภาพแวดล3อม
และบริบทสังคมได3ตามสภาวะและกาลเวลา๑๒๔  
  ๕) การฝVกกาย ออกกําลังกาย ดูแลร�างกายให3มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากการบาดเจ็บ
หรือเป:นไข3ได3ปTวยย�อมมีกําลังใจในการปฏิบัติงานและการใช3ชีวิตไม�มีความกังวลเก่ียวกับความ

                                           
๑๒๑ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๒๒ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๒๓ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๒๔ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม 

๑) การเป:นคนของแผ�นดิน ทุกการกระทําจะต3องเป:นไป
เพ่ือประโยชน0สาธารณะ ไม�ส�งผลเสียหายแก�สังคม   

๒) สร3างนโยบายการปฏิบัติงานด3วยความเป:นธรรม  
 
๓) ต�อต3านการทุจริตคอร0รัปชั่น   
 
๔) เคารพสิทธิของผู3อ่ืน  
 
๕) ดูแลรักษาสิ่งแวดล3อมในหน�วยงาน  
 



 

๑๖๐ 

บกพร�องร�างกาย หากแต�มีความบกพร�องทางกายก็เป:นอุปสรรคในการดํารงชีวิต ทําให3ไม�สามารถ
ปฏิบัติได3เต็มกําลังความสามารถ๑๒๕  
  ๖) การพัฒนาตนเองทางด3านร�างกายของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น
เนื่องจากถ3าเรามีร�างกายท่ีดี เราก็จะพร3อมออกไปปฏิบัติหน3าท่ีช�วยเหลือผู3อ่ืน๑๒๖  
  ๗) ช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตอย�างมาก เพราะเม่ือร�างกายแข็งแรง จิตใจดีจะสามารถ
ปฏิบัติได3ดี ไม�เป:นภาระสังคม๑๒๗  
  ๘) การพัฒนาตนเองทางด3านร�างกายของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือ
ถ3าร�างกายดีก็จะช�วยส�งเสริมในการทํางานท่ีดี๑๒๘  
  ๙) การพัฒนาด3านร�างการนั้นช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานแน�นอน มีคําพูดท่ี
กองทัพเดินด3วยท3อง (มีแรงมีกาย แข็งแรงย�อม มีพลังกาย เดิน พัฒนางาน๑๒๙  
  ๑๐) สุขภาพร�างกายท่ีแข็งแรงจะมีประสิทธิภาพในการทํางาน ควรมีเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหน�วยงาน มีเวลาพักผ�อนให3ดีมากกว�าเดิม๑๓๐  
  ๑๑) กองทัพต3องเดินด3วยท3องฉันใด การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสุขภาพกายก็ต3องดีด3วย
โดยเฉพาะงานท่ีมีความเสี่ยงถ3าไม�ดูแลร�างกาย หม่ันออกกําลังกายก็จะทําให3ประสิทธิภาพการทํางาน
ลดลง๑๓๑ 
 ๑๒) ความไม�มีโรคเป:นลาภอันประเสริฐ ดังคําพระพุทธเจ3า ถ3าร�างกายแข็งแรงก็จะทํางาน
ใด ๆ สําเร็จได3ไม�ยาก สําหรับกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ส�งเสริมการออกกําลังกาย
ให3แก�เจ3าหน3าท่ี พนักงานอยู�เป:นประจํา มีการจัดสถานท่ี มีการจัดกิจกรรมแข�งกีฬาเป:นบางโอกาส
ด3วย นอกจากนั้นยังส�งเจ3าหน3าท่ีไปฝVกอบรมเก่ียวกับการเพ่ิมสมรรถภาพทางกายด3วยเพ่ือให3เหมาะกับ
ภาวะงานท่ีมีความเสี่ยงสูง๑๓๒  
  ๑๓) ถ3าคนเรามีสุขภาพดี มีความสุขกายสบายใจ ย�อมปฏิบัติงานได3ดีกว�าช�วงท่ีเจ็บปTวย 
หรือมีความทุกข0กาย ทุกข0ใจ เม่ือสุขภาพดีเจ3าหน3าท่ีก็ปฏิบัติงานในหน3าท่ีได3เต็มกําลังความสามารถ 

                                           
๑๒๕ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๒๖ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๒๗ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๒๘ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๒๙ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๓๐ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๓๑ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๓๒ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  



 

๑๖๑ 

ไม�ลาปTวย องค0กรก็เข3าสู�วงจรแห�งสุขภาวะ ดังนั้นการสร3างเสริมสุขภาพ ทําให3ลดต3อนทุนมากกว�าการ
ซ�อมแซมสุขภาพ เพราะสุขภาพสร3างได3๑๓๓  
  ๑๔) การพัฒนาตนเองทางด3านร�างกาย ถือว�ามีความสําคัญ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ
กาย การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีเป:นประโยชน0 การไม�ทําร3ายร�างกายโดยพฤติกรรมท่ี
ไม�เหมาะสม เพราะมีคํากล�าวท่ีว�า ความไม�เป:นโรค เป:นลาภอันประเสริฐ และบุคคลกรก็ควรใช3
ประโยชน0จากกายให3เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี เช�น การดู การฟ7ง เป:นต3น หากร�างกายแข็งแรง สมบูรณ0 ก็
ถือว�ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีในเบ้ืองต3น๑๓๔  
  ๑๕) ส�งเสริมการออกกําลังกายตามวัย เช�น เดิน เดินเร็ว เต3นแอโรบิก ฝVกโยคะ เป:น
ต3น๑๓๕  
  ๑๖) ควรดูแลรักษาสุขภาพ ออกกําลังกาย พักผ�อนเพ่ือให3ร�างกายแข็งแรง มีสุขภาพท่ีดี 
อันจะเป:นเหตุให3สามารถทํางานได3อย�างมีประสิทธิภาพ๑๓๖  
  ๑๗) ควรมีการดูแลสุขภาพกายท่ีดี การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รับประทานอาหารท่ีเป:น
ประโยชน0ต�อร�างกาย และละเว3นจากอบายมุขท้ังปวงหากทําได3ก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี๑๓๗ 
 สรุป กายภาวนา (การพัฒนาด3านร�างกาย) หลักก็คือ การออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารท่ีเป:นประโยชน0 การพักผ�อนท่ีเพียงพอ ถ3าคนเรามีสุขภาพดี มีความสุขกายสบายใจ ย�อม
ปฏิบัติงานได3ดีกว�าช�วงท่ีเจ็บปTวย หรือมีความทุกข0กาย ทุกข0ใจ เม่ือสุขภาพดีเจ3าหน3าท่ีก็ปฏิบัติงานใน
หน3าท่ีได3เต็มกําลังความสามารถ ไม�ลาปTวย องค0กรก็เข3าสู�วงจรแห�งสุขภาวะ ดังนั้นการสร3างเสริม
สุขภาพ ทําให3ลดต3นทุนมากกว�าการซ�อมแซมสุขภาพ หากร�างกายแข็งแรง สมบูรณ0 ก็ถือว�ามีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีในเบ้ืองต3น และสามารถสรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๔.๑๔ กายภาวนา (การพัฒนาด3านร�างกาย) จากการสัมภาษณ0เชิงลึก 
                                           

๑๓๓ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
๑๓๔ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๑๓๕ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๑๓๖ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  

 
๑๓๗ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 

๒๕๖๒. 

กายภาวนา 

๑) การออกกําลังกายอย�างสมํ่าเสมอ 
  
๒) การรับประทานอาหารท่ีเป:นประโยชน0และพักผ�อนท่ี
เพียงพอ  

๓) สร3างเสริมสุขภาพ เพ่ือลดต3นทุนการซ�อมแซมสุขภาพ  
 
๔) ดูแลสุขภาพร�างกายให3แข็งแรง สมบูรณ0 
 



 

๑๖๒ 

 ศีลภาวนา (การพัฒนาด�านพฤติกรรม) 
 ประเด็นสัมภาษณ0คือ การประพฤติปฏิบัติตนให3อยู�ในศีล (ศีลภาวนา) เพ่ือจะช�วยส�งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการ
สัมภาษณ0ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า  
  ๑) ประพฤติปฏิบัติตนให3อยู�ในศีล (ศีลภาวนา) จะช�วยส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรได3อย�างดียิ่ง เพราะศีลทําให3ชีวิตมีปกติ คนผิดศีลก็คือคนท่ีทําให3ชีวิตไม�ปกติ 
ทําให3เกิดป7ญหาต�าง ๆ ตามมา โดยหลักศีล ๕ เป:นพ้ืนฐานท่ีทุกคนควรต3องมี๑๓๘  
  ๒) ศีล แปลว�า ปกติ หากทุกคนมีศีล สังคมในท่ีทํางานจะดํารงอยู�อย�างปกติสุข ไม�มีความ
วุ�นวายใด ๆ๑๓๙  
  ๓) การประพฤติปฏิบัติในศีลท้ัง ๕ จะต3องมีสติ สมาธิ ในการกระทําต�าง ๆ จะส�งผลต�อ
การทํางาน๑๔๐  
  ๔) ศีลช�วยส�งเสริมด3านความประพฤติ ให3ต้ังอยู�ในระเบียบ วินัย ไม�เบียดเบียนหรือก�อ
ความเดือดร3อน เสียหาย อยู�ร�วมกับผู3อ่ืนได3ดี เก้ือกูลแก�กัน๑๔๑  
  ๕) การประพฤติปฏิบัติในศีลท้ัง ๕ ข3อ จะทําให3เกิดความรัก ความสามัคคี ความไว3วางใจ
ซ่ึงกัน ทําให3เกิดความร�วมมือร�วมใจในการปฏิบัติงาน ไม�ให3เกิดความขัดแย3งท่ีไร3เหตุผล หากมีป7ญหา
ในการปฏิบัติงานทุกคนก็ไม�สามารถท่ีจะร�วมมือร�วมใจกันฝTาฟ7นไปได3๑๔๒  
  ๖) การประพฤติดีปฏิบัติชอบจะช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานเป:นอย�างมาก ถ3าทุก
คนรักษาศีลท้ัง ๕ ทุกอย�างก็ปฏิบัติได3ดี เป:นการเคารพซ่ึงกันและกันของบุคลากรของกรม๑๔๓  
  ๗) ศีลช�วยพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานอย�างมาก (รวมถึงพัฒนาความเป:นมนุษย0ให3
สมบูรณ0มากยิ่งข้ึน) คือถ3าบุคลากรในหน�วยงานทุกคนมีศีล ๕ และสามารถรักษาได3อย�างครบถ3วนแล3ว
ป7ญหาต�าง ๆ จะไม�เกิดข้ึน๑๔๔  
 ๘) ศีลช�วยส�งเสริมในการเตือนตนเอง ไม�คิดมุ�งร3าย ไม�กระทําความผิด มีธรรมะในการ
ทํางาน๑๔๕  

                                           
๑๓๘ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๓๙ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๔๐ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๔๑ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
๑๔๒ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๔๓ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๔๔ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๔๕ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๖๓ 

 ๙) ศีลช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิต เพราะศีล คือธรรมชําระ เตือนตน ไม�กระทําในสิ่งไม�ดี ปุ
ทุชนไม�พึงกระทํา ส�งผลโดยตรงถึงการกระทําทุก ๆ อย�าง๑๔๖  
  ๑๐) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยนั้นการรักษาศีลเป:นเบ้ืองต3น เพราะศีลจะช�วยในการพัฒนาตนเอง๑๔๗  
 ๑๑) อันนี้แน�นอนคะ เพราะถ3าคนเราประพฤติดีท้ังทางกาย วาจา และใจแล3ว คุณภาพ
ชีวิตท้ังในท่ีทํางาน ท้ังท่ีบ3านก็จะไม�มีป7ญหา ไม�มีความเดือดร3อนตามมาอย�างแน�นอน๑๔๘  
  ๑๒) การประพฤติปฏิบัติตนให3อยู�ในศีลนั้นเป:นเรื่องส�วนบุคคล ทางกรมฯ ก็เพียงแต�ให3
การสนับสนุน การจัดกิจกรรมเท�านั้น เช�นการทําบุญ การส�งเสริมการงดเหล3าเข3าพรรษา การส�งเสริม
การถือศีล ๕ ในองค0กรเป:นต3น เพราะเชื่อว�าหากทุกคนมีศีลแล3วคุณภาพด3านอ่ืน ๆ ต3องตามมาอย�าง
แน�นอน๑๔๙  
  ๑๓) การประพฤติปฏิบัติตนให3อยู�ในศีลนั้นเป:นเรื่องส�วนบุคคลแต�หน�วยงานภาครัฐก็ได3
นํามาปรับใช3โดยสังเคราะห0เข3าในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู�แล3ว โดยเฉพาะในด3านการ
ไม�ทุจริตคอรัปชั่นในองค0กร ไม�ประพฤติผิดศีลธรรมในเรื่องชู3สาว ในเรื่องการด่ืมสุราหรือยาเสพติด 
เป:นต3น๑๕๐  
  ๑๔) ศีล หมายถึง พฤติกรรม คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายและทางวาจา หาก
บุคลากรปฏิบัติต�อบุคคลอ่ืน เช�น ผู3บังคับบัญชา และเพ่ือนร�วมงานดี ท้ังการแสดงออกทางกายท่ี
สุภาพ เหมาะสม ไม�เอารัดเอาเปรียบ ไม�มีความรุนแรง และทางวาจา ก็พูดแต�สิ่งท่ีเป:นประโยชน0 
สุภาพ เหมาะสม ไม�พูดจาท่ีโกหก เสียดสี พูดคําหยาบ ไม�พูดจาให3เกิดความขัดแย3ง สิ่งเหล�านี้ก็จะ
ก�อให3เกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ0ท่ีดีต�อกัน ทําให3คุณภาพชีวิตในการทํางานดี
ตามไปด3วย๑๕๑  
  ๑๕) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยนั้นการรักษาศีลนั้นต3องมีสมาธิในการทํางาน ต3องใส�ใจ ฝVกสมาธิเม่ือมีโอกาส๑๕๒  

  ๑๖) ควรปฏิบัติตนให3อยู�ในกรอบของศีลธรรมเพ่ือให3กายและวาจาสงบ มีหลักธรรม และ
ศีลธรรม อันเป:นพ้ืนฐานของชีวิตเพ่ือให3ชีวิตมีความเป:นปกติสุข๑๕๓  

                                           
๑๔๖ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๔๗ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๔๘ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๔๙ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๕๐ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
๑๕๑ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.    

 ๑๕๒ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
 ๑๕๓ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  



 

๑๖๔ 

  ๑๗) ศีลแปลว�าปกติ คือการปฏิบัติท่ีเป:นปกติคือการคิดดี ทําดี พูดดี หรือการประพฤติดี
ทางกาย วาจา และใจ โดยเฉพาะศีล ๕ ท่ีเป:นหลักควรละเว3นเบ้ืองต3น หากทําได3คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานก็จะดีมีความสุขกายสุขใจ๑๕๔ 
 สรุป ศีลภาวนา (การพัฒนาด3านพฤติกรรม) การประพฤติปฏิบัติตนให3อยู�ในศีลนั้นเป:น
เรื่องส�วนบุคคล หน�วยงานต�าง ๆ ต3องให3การสนับสนุน จัดกิจกรรม เช�นการทําบุญประจําปE การ
ส�งเสริมการงดเหล3าเข3าพรรษา การส�งเสริมการถือศีล ๕ ในองค0กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ต�อต3านการทุจริตคอรัปชั่นในองค0กร ส�งเสริมให3เจ3าหน3าท่ีทุกระดับแสดงออกทางกายท่ีสุภาพ 
เหมาะสม ไม�เอารัดเอาเปรียบ ไม�มีความรุนแรงทางกาย และทางวาจา ไม�พูดจาให3เกิดความขัดแย3ง 
สิ่งเหล�านี้ก็จะก�อให3เกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ0ท่ีดีต�อกัน ทําให3คุณภาพชีวิตใน
การทํางานดีตามไปด3วย และสามารถสรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๔.๑๕ ศีลภาวนา (การพัฒนาด3านพฤติกรรม) จากการสัมภาษณ0เชิงลึก 
 
 จิตภาวนา (การพัฒนาด�านจิตใจ) 
 ประเด็นสัมภาษณ0คือ การพัฒนาจิตใจ (จิตภาวนา) เพ่ือจะช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ
จํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า  
  ๑) การปฏิบัติงานต�าง ๆ เราต3องเริ่มจาก สติสัมปชัญญะ หากใครมีสติสัมปชัญญะ ท่ีดี
จนถึงข้ันสมาธิในการทํางานนั้น ๆ จะทําให3สิ่งท่ีเกิดข้ึนมามีคุณภาพมาก๑๕๕  

                                           
 

๑๕๔ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒. 

๑๕๕ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๒.  

ศีลภาวนา 

๑) สนับสนุนจัดกิจกรรม เช�น การทําบุญประจําปE การ
ส�งเสริมการงดเหล3าเข3าพรรษา การส�งเสริมการถือศีล ๕ 

๒) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต�อต3านการทุจริต
คอรัปชั่นในองค0กร 

๓) ส�งเสริมให3เจ3าหน3าท่ีทุกระดับแสดงออกทางกายท่ี
สุภาพ เหมาะสม ไม�เอารัดเอาเปรียบ  

๔) ไม�มีความรุนแรงทางกาย และทางวาจา ไม�พูดจาให3
เกิดความขัดแย3ง  

๔) สร3างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ0ท่ีดี



 

๑๖๕ 

  ๒) สําคัญอย�างยิ่งท่ีจะให3จิตใจมีความม่ันคง แน�วแน� ในการปฏิบัติงานซ่ึงในทางศาสนา
เรียกได3ว�าเป:นอธิฐานบารมี๑๕๖  
  ๓) การพัฒนาจิตใจช�วยส�งเสริการทํางานในด3านการตัดสินใจ๑๕๗  
  ๔) การพัฒนาจิตใจส�งเสริมให3บุคลากรของกรมป(องกันฯ มีความเข3มแข็ง ม่ันคงด3วย
คุณธรรม มีเมตตา ขยันหม่ันเพียร อดทนและมีสมาธิในการปฏิบัติงาน๑๕๘  
  ๕) การฝVกจิตให3มีความม่ันคง แน�วแน� จะเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานให3มี
ความต้ังใจและเป:นสุขกับงานมากข้ึน เห็นคุณค�าของงาน เห็นคุณค�าของตัวเอง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
การฝVกจิตใจให3ม่ันคง แน�วแน� ยึดม่ันในความดี ความถูกต3อง ยุติธรรม๑๕๙  
  ๖) งานในส�วนของกรมป(องกันฯ เป:นท่ีอยู�บนความเสี่ยง ความเดือดร3อนของประชาชน 
ฉะนั้นการมีจิตใจม่ันคง สงบ สมาธิ จะส�งผลให3การทํางานมีประสิทธิภาพ๑๖๐  
  ๗) การพัฒนาจิตใจช�วยส�งเสริมอย�างสูง คือเม่ือมีความม่ันคงในจิตใจ จะยึดม่ันในการทํา
ความดี การปฏิบัติงานจนโปร�งใส ยุติธรรม๑๖๑  
  ๘) การพัฒนาจิตใจช�วยส�งเสริม จิตใจมีความผ�องใส และมีสมาธิท่ีจะส�งผลให3การทํางานมี
ประสิทธิภาพ๑๖๒  
  ๙) การพัฒนาจิตใจช�วยส�งเสริม จิตผ�องใส นําพาร�างกายและพลังชีวิตของเจ3าหน3าท่ี๑๖๓  
  ๑๐) ถูกต3องครับจะช�วยในการพัฒนาตนเองเหมือนการรักษาศีล ๕๑๖๔  
  ๑๑) การพัฒนาจิตใจในท่ีทํางานนั้นก็คงต3องฝVกมองโลกในแง�บวก ขมจิตใจ ไม�ปล�อยไป
ตามอารมณ0ความโกรธ เกลียดต�าง ๆ ซ่ึงถ3าปฏิบัติได3แน�นอนคุณภาพชีวิตก็จะมีแต�ความสุข๑๖๕  
 

                                           
๑๕๖ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๕๗ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๕๘ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
๑๕๙ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๖๐ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๖๑ สัมภาษณ0 นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๖๒ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๖๓ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๖๔ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๖๕ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๖๖ 

  ๑๒) จิตเป:นตัวนําของกาย ดังนั้นการพัฒนาจิตให3สงบ ให3มองโลกในแง�ดีจึงเป:นสิ่งท่ีทําได3
ยาก การจะพัฒนาจิตต3องหม่ันฝVกฝน ทําอยู�เป:นประจํา เหมือนคําท่ีพระท�านว�าผู3ท่ีฝVกจิตดีแล3วนะสุข
มาให3๑๖๖  
  ๑๓) การพัฒนาจิตใจส�งเสริมให3บุคคลมีความเข3มแข็ง ม่ันคงด3วยคุณธรรม มีเมตตา 
ขยันหม่ันเพียร อดทนและมีสมาธิในการปฏิบัติงาน จะส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานให3มี
ความต้ังใจและเป:นสุขกับงานมากข้ึน เห็นคุณค�าของงาน และเห็นคุณค�าของตัวเอง๑๖๗  
  ๑๔) จิตใจเป:นองค0ประกอบสําคัญท่ีทําให3คนกระทําหรือพูด ดังนั้นการพัฒนาจิตใจจึงเป:น
สิ่งสําคัญท่ีต3องพัฒนาอย�างต�อเนื่องและควบคุมจิตใจตนเอง ควบคุมอารมณ0ให3มีความม่ันคง รู3จักยอม
เป:น เย็นได3 ให3อภัย และมีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�แก�เพ่ือนร�วมงาน หากบุคลากรได3รับการพัฒนาจิตใจ 
โดยเฉพาะในด3านคุณธรรม จริยธรรมแล3ว จะก�อให3เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืนต�อไป๑๖๘  
  ๑๕) หม่ันฝVกสมาธิโดยต้ังสมาธิ สติในการทํางานและพักสมองด3วยการแผ�เมตตา๑๖๙  
  ๑๖) ควรรู3จักแยกแยะภารกิจท่ีเก่ียวกับงานจากเรื่องส�วนตัว และยอมรับสภาพความเป:น
จริงท่ีเกิดข้ึนหรือมากระทบกับชีวิต เพ่ือรักษาสุขภาพจิตให3คงท่ีและเข3มแข็ง สามารถทํางานได3อย�างมี
สติและประสิทธิภาพ๑๗๐  
  ๑๗) จิตท่ีฝVกดีแล3วย�อมนําสุขมาให3 หม่ันฝVกจิตบ�อย ๆ ไม�หลงไปตามกระแสของโลก หรือ
ลาภ ยศ สรรเสริญจนเกินพอดี ไม�หวังในอามิสสินจ3างจนนําไปสู�การคอรัปชั่นในหน�วยงานรัฐ ดังนั้น
การฝVกจิตจึงสําคัญอย�างยิ่ง เพราะใจเป:นนาย กายเป:นบ�าว๑๗๑ 
 สรุป จิตภาวนา (การพัฒนาด3านจิตใจ) การพัฒนาจิตใจในท่ีทํางานนั้นต3องฝVกมองโลกใน
แง�บวก ขมจิตใจ ไม�ปล�อยไปตามอารมณ0ความโกรธ เกลียดต�าง ๆ เพราะจิตเป:นนายกายเป:นบ�าว การ
จะพัฒนาจิตต3องหม่ันฝVกฝน ทําอยู�เป:นประจํา ควบคุมอารมณ0ให3มีความม่ันคง รู3จักยอมเป:น เย็นได3ให3
อภัย และมีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�แก�เพ่ือนร�วมงาน เหมือนคําท่ีพระท�านว�าผู3ท่ีฝVกจิตดีแล3วจะนําสุขมา
ให3 การพัฒนาจิตใจส�งเสริมให3บุคคลมีความเข3มแข็ง ม่ันคงด3วยคุณธรรม มีเมตตา ขยันหม่ันเพียร 
อดทนและมีสมาธิในการปฏิบัติงาน จะส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสุขกับงาน 
เห็นคุณค�าของงาน และเห็นคุณค�าของตัวเอง จะก�อให3เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืนต�อไป และ
สามารถสรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
 
 

                                           
๑๖๖ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๖๗ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
๑๖๘ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๑๖๙ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
 ๑๗๐ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒. 

 
๑๗๑ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 

๒๕๖๒. 



 

๑๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๔.๑๖ จิตภาวนา (การพัฒนาด3านจิตใจ) จากการสัมภาษณ0เชิงลึก 
 
 ป ญญาภาวนา (การพัฒนาด�านองค�ความรู�) 
 ประเด็นสัมภาษณ0คือ การพัฒนาความคิด ความรู3สึก (ป7ญญาภาวนา) เพ่ือเป:นการส�งเสริม
คุณภาพชีวิตการในทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการสัมภาษณ0ผู3ให3
ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คนพบว�า  
  ๑) ทุกอย�างท่ีกล�าวมามีผลอย�างยิ่งต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซ่ึงมีอยู�แล3วใน
คําสอนของพระพุทธเจ3าเพียงแต�หลักวิชาการป7จจุบันเรียกแตกต�างออกไป สิ่งท่ีควรมีในการทํางานให3
สําเร็จ เช�น อิทธิบาท ๔ สติป7จฐาน ๔ สังคหวัตถุ ๔ เจ3านายก็ควรมีพรหมวิหาร ๔ เป:นต3น๑๗๒  
  ๒) เป:นหลักสําคัญอย�างยิ่งท่ีควรนํามาใช3ในทุกหน�วยงาน โดยเฉพาะอิทธิบาท ๔ ซ่ึงจะนํา
ความสําเร็จมาสู�การปฏิบัติงานท้ังหมด๑๗๓  
  ๓) การทํางานจําเป:นต3องใส�ใจในรายละเอียด รอบคอบ ป(องกันข3อผิดพลาดท่ีอาจส�งผล
ต�อประชาชน ประเทศชาติ๑๗๔  
  ๔) ส�งเสริมคุณภาพชีวิตอย�างแน�นอน เนื่องจากการทํางานดังกล�าวเป:นการยกระดับ
คุณภาพการทํางาน ทําให3งานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค0 เป(าหมายของกรม๑๗๕  
 

                                           
๑๗๒ สัมภาษณ0 นายชัยณรงค0 วาสนะสมสิทธ์ิ, รองอธิบดีกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๗๓ สัมภาษณ0 นายอภิชัย อร�ามศรี, ผู3อํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๗๔ สัมภาษณ0 นางสาว มนัสฐนันท0 มงคลร3อย, ผู3อํานวยการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๗๕ สัมภาษณ0 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน, ผู3อํานวยการกองส�งเสริมการป(องกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

จิตฺภาวนา 

๑) ฝVกมองโลกในแง�บวก ขมจิตใจ ไม�ปล�อยไปตามอารมณ0
ความโกรธเกลียดต�าง ๆ   

๒) หม่ันฝVกฝนจิตใจอยู�เป:นประจํา ควบคุมอารมณ0ให3มี
ความม่ันคง รู3จักยอมเป:น เย็นได3ให3อภัย    
 
๓) มีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�แก�เพ่ือนร�วมงาน  

๔) ส�งเสริมให3บุคคลมีความเข3มแข็ง ม่ันคงด3วยคุณธรรม มี
เมตตา  

๕) มีความขยันหม่ันเพียร อดทนและมีสมาธิในการ



 

๑๖๘ 

  ๕) แน�นอนว�าการทํางานโดยใส�ใจรายละเอียด มีเหตุมีผลย�อมทําให3งานสําเร็จลุล�วง 
ปราศจากข3อบกพร�องผิดพลาดหรือหากแม3มีข3อบกพร�อง มีความผิดพลาดบ3างก็สามารถแก3ไขได3ด3วย
เหตุผล หากแม3ไม�ใส�ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น3อย ๆ อาจจะทําให3เกิดป7ญหาใหญ�ตามมาได3๑๗๖  
  ๖) ช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตเป:นอย�างมาก เพราะงานของเรามีความเสี่ยงต�อชีวิตและ
ทรัพย0สิน ทําให3ต3องมีความใส�ใจทุกรายละเอียดในการตัดสินใจก็ต3องรอบคอบมีเหตูมีผล เพราะทุก
ภารกิจมีความเสี่ยง๑๗๗  
  ๗) ช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตอย�างมาก การทํางานโดยใส�ใจในรายละเอียด รอบคอบ มีเหตุ
มีผล ทําให3ผลงานออกมาดี ลดเวลาการปฏิบัติงาน ประหยัดทรัพยากรส�งผลดีต�อใจ๑๗๘  
  ๘) ช�วยส�งเสริมในการพัฒนา มีการทํากิจกรรม มีการใส�ใจในงานด3านต�าง ๆ ของ
หน�วยงาน๑๗๙  
  ๙) การคิดใคร�ครวญอย�างมีเหตุผลจะช�วยส�งเสริมคุณภาพชีวิตครับ เพราะการกระทํา
กิจกรรม การทํางานทุกสิ่ง แม3แต�การดําเนินชีวิต ด3วยเหตุและผลคือ “ธรรม”๑๘๐  
  ๑๐) ถูกต3องครับ จะทําให3ความผิดพลาดน3อยลง๑๘๑  
  ๑๑) การฝVกป7ญญาภาวนานั้นต3องรับฟ7งความคิดเห็นของกันและกัน การพูด การคิด ก็
ควรอยู�บนหลักเหตุและผล๑๘๒  
  ๑๒) การคิดโดยใช3ป7ญญาก็คือการคิดแบบมีเหตุมีผล ดังนั้นในหน�วยงานต3องช�วยกัน
ส�งเสริมสิ่งท่ีสามารถพิสูจน0ได3 ไม�เชื่องมงาย ผู3บังคับบัญชาก็รับฟ7งเหตุผลของลูกน3อง ลูกน3องก็รับฟ7ง
เหตุผลของกันและกัน ให3สติป7ญญาให3เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก๑๘๓  
  ๑๓) การทํางานโดยเฉพาะหน�วยงานของรัฐจําเป:นต3องใส�ใจในรายละเอียด รอบคอบ 
ป(องกันข3อผิดพลาดท่ีอาจส�งผลต�อประชาชน ประเทศชาติได3 เพราะว�าการทํางานโดยใส�ใจรายละเอียด 
มีเหตุมีผลย�อมทําให3งานสําเร็จลุล�วง ปราศจากข3อบกพร�องผิดพลาดหรือหากแม3มีข3อบกพร�อง มีความ
ผิดพลาดบ3างก็สามารถแก3ไขได3ด3วยเหตุผล๑๘๔  

                                           
๑๗๖ สัมภาษณ0 นางปนัดดา ภู�เจริญศิลป�, ผู3อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด3านการป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๗๗ สัมภาษณ0 นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ, พนักงานป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๗๘ สัมภาษณ0นางสาวจินตนา นันทิพัฒน0, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๗๙ สัมภาษณ0 นางสาวลสิริยา รักบํารุง, พนักงานพิมพ0 ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๘๐ สัมภาษณ0 นายวินัย เรืองเกษม, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๘๑ สัมภาษณ0 นายสมบูรณ0 มาลาลักษณ0, นายช�างโยธาอาวุโส กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  
๑๘๒ สัมภาษณ0 นางปราณี ผิวประเสริฐ, นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการกรมป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๘๓ สัมภาษณ0 ผู3อํานวยการกองการเจ3าหน3าท่ี กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๘๔ สัมภาษณ0 นายพรพจน0 เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  



 

๑๖๙ 

  ๑๔) ป7ญญาเป:นองค0ความรู3โดยภาพรวมทําให3คนมีเหตุผลในเรื่องต�าง ๆ โดยท่ี อารมณ0
เป:นเรื่องของศรัทธา แต�ป7ญญาเป:นเรื่องของเหตุผล ดังนั้นการพัฒนาป7ญญาก็คือการพัฒนาเหตุผล ทํา
ให3คนใช3เหตุผลมากกว�าอารมณ0 แก3ไขป7ญหาต�าง ๆ ได3ถูกจุดและตรงประเด็น รวมท้ังป7ญญา ความ
รอบรู3ท่ีสามารถนํามาพัฒนาตน คน และงานได3อย�างประสานสอดคล3อง ผู3มีป7ญญาจะสามารถพัฒนา
ตนเองได3ท�ามกลางภาวะวิกฤตต�าง ๆ และผ�านพ3นป7ญหาอุปสรรคไปได3 ก�อให3เกิดคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานคือ คนสําราญ งานก็สําเร็จ๑๘๕  
  ๑๕) อ�านหนังสือหรือเรื่องราวเก่ียวกับนวัตกรรมใหม� ๆ ข3อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม�ๆ 
เพ่ือก3าวให3ทัน หม่ันทําวิจัย R&D และปฏิบัติงานให3สําเร็จตามตารางท่ีกําหนด๑๘๖  
  ๑๖) ควรใช3สติในการทํางานโดยคํานึงถึงเหตุผล ภารกิจท่ีต3องปฏิบัติมากกว�าการใช3
อารมณ0 คือใช3ความคิด สติป7ญญานําอารมณ0ให3ได3๑๘๗  
  ๑๗) การคิดโดยใช3ป7ญญาก็คือการคิดแบบมีเหตุมีผล ไม�เชื่อเรื่องงมงาย ฟ7งเหตุผลของกัน
และกัน ใช3สติป7ญญาให3เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกใส�ใจในรายละเอียด รอบคอบทุก
ข้ันตอนของการทํางาน๑๘๘ 
 สรุป ป7ญญาภาวนา (การพัฒนาด3านองค0ความรู3) การทํางานโดยเฉพาะหน�วยงานของรัฐ
จําเป:นต3องใส�ใจในรายละเอียด รอบคอบ ป(องกันข3อผิดพลาดท่ีอาจส�งผลต�อประชาชน ประเทศชาติได3 
ดังนั้นจึงต3องใช3ป7ญญาเข3ามาช�วย เพราะป7ญญาเป:นองค0ความรู3โดยภาพรวมทําให3คนมีเหตุผล ส�วน
อารมณ0เป:นเรื่องของศรัทธา ดังนั้นการพัฒนาป7ญญาก็คือการพัฒนาเหตุผล ทําให3คนใช3เหตุผล
มากกว�าอารมณ0 แก3ไขป7ญหาต�าง ๆ ได3ถูกจุดและตรงประเด็น ส�งเสริมการอ�านหนังสือหรือเรื่องราว
เก่ียวกับนวัตกรรมใหม� ๆ ข3อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม�ๆ เพ่ือก3าวให3ทันโลก หม่ันทําวิจัย R&D และ
ปฏิบัติงานให3สําเร็จตามตารางท่ีกําหนดรวมท้ังป7ญญาความรอบรู3ท่ีสามารถนํามาพัฒนาตน คน และ
งานได3อย�างประสานสอดคล3อง ผู3มีป7ญญาจะสามารถพัฒนาตนเองได3ท�ามกลางภาวะวิกฤตต�าง ๆ และ
ผ�านพ3นป7ญหาอุปสรรคไปได3 ก�อให3เกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานคือ คนสําราญ งานก็สําเร็จ และ
สามารถสรุปเป:นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                           
๑๘๕ สัมภาษณ0 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0, ๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  

 ๑๘๖ สัมภาษณ0 ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๒.  
 ๑๘๗ สัมภาษณ0 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝTายบริหาร คณะสังคมศาสคร0, ๒๒ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  

 ๑๘๘ สัมภาษณ0 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0, ๒๑ กุมภาพันธ0 
๒๕๖๒.  



 

๑๗๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๗ ป7ญญาภาวนา (การพัฒนาด3านองค0ความรู3) จากการสัมภาษณ0เชิงลึก 
 
  ๔.๒.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส%งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรกรมปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
  จากการศึกษาข3อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถสังเคราะห0การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานได3ดังนี้คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป7ญญาภาวนา 

๑) ใส�ใจในรายละเอียด รอบคอบ ป(องกันข3อผิดพลาดท่ี
อาจส�งผลต�อประชาชนและประเทศชาติ 

๒) ใช3ป7ญญาเพราะป7ญญาเป:นองค0ความรู3โดยภาพรวมทํา
ให3คนมีเหตุผล  
    
๓) ส�งเสริมการอ�านหนังสือหรือเรื่องราวเก่ียวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม�ๆ  

๔) หม่ันทําวิจัย R&D  

๕) ปฏิบัติงานให3สําเร็จตามตารางท่ีกําหนด 



 

๑๗๑ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล�อมและภาระงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

๑. วัฒนธรรมองค�กรเชิงสร�างสรรค� 
๑) เน3นการทํางานโดยคํานึงถึงความพึงพอใจและความเป:นมิตรกับประชาชน 
๒) สนับสนุนให3สมาชิกประสบความสําเร็จในการทํางาน  
๓) ระบุค�านิยมในการทํางานไว3เป:นลายลักษณ0อักษร 
๔) มีการเรียนรู3แบบเป:นทีม มีการฝVกอบรมเรียนรู3สิ่งใหม� ๆ สร3างองค0กรแห�ง
การเรียนรู3 
๕) มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในเชิงคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม
นันทนาการ 

๒. วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส%วนร%วม 
๑) เปPดโอกาสให3ทุกคนมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการเท�า ๆ กัน  
๒) เปPดโอกาสให3ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการทํางาน 
๓) เปPดโอกาสให3ทุกคนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน  
๔) คํานึงถึงความแตกต�างตําแหน�งหน3าที่ทั้งระดับผู3บริหาร ระดับสั่งการ และ
ระดับปฏิบัติการ  
๕) มีการเปPดโอกาสแก�บุคลากรในการมีส�วนร�วมอย�างเท�าเทียมกัน 

๓. บรรยากาศองค�การ 
๑) การมีความสัมพันธ0ที่ดีกับผู3บังคับบัญชา  
๒) การสั่งการมีความรวดเร็วและคล�องตัวทันต�อเหตุการณ0  
๓) บุคลากรรู3สึกอบอุ�นและประทับใจในการปฏิบัติงานร�วมกัน 
๔) มีการสร3างมาตรฐานในการทํางาน การให3รางวัล ยกย�องผู3ที่มีผลงานดี 
ผลงานเด�น 
๕) การสร3างบรรยากาศแห�งกัลยาณมิตร มีการช�วยเหลือเ ก้ือกูลกัน 
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�กัน 

๔. การสนับสนุนจากสังคม 
๑) หัวหน3างานและเพ่ือนร�วมงานคอยให3การสนับสนุนให3กําลังใจ 
๒) หัวหน3าและเพ่ือนร�วมงานให3การสนับสนุนด3านข3อมูลข�าวสาร 
๓) หัวหน3าและเพ่ือนร�วมงานคอยให3คําแนะนําเสมอเก่ียวกับการประเมินผล
การดําเนินงาน  
๔) การสนับสนุนจากครอบครัว 
๕) การสนับสนุนด3านวัสดุอุปกรณ0  

๕. ความรับผิดชอบต%อสังคม 
๑) มีการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือให3เป:นไปตามกฎหมาย  
๒) ปฏิบัติงานด3วยความเต็มใจ โดยไม�หวังผลตอบแทนใด ๆ  
๓) มีการพัฒนาและดําเนินงานในเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต3องการ
ของประชาชน  
๔) การเป:นคนของแผ�นดิน ทุกการกระทําจะต3องเป:นไปเพ่ือประโยชน0
สาธารณะ ไม�ส�งผลเสียหายแก�สังคม   
๕) ดูแลรักษาสิ่งแวดล3อมในหน�วยงาน  
 

๖.. ความพึงพอใจในการทํางาน 
๑) พอใจในอาชีพเนื่องจากเป:นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม  
๒) งานที่ท�านทําเป:นงานที่ได3รับการยอมรับนับถือจากคนในสังคม  
๓) ทํางานอย�างมีความสุขโดยปราศจากความเครียด  
๔) มีการบรรยากาศในองค0กรที่ดี มีการบริหารงานที่ดี 
๕) การจัดกิจกรรมตามเทศกาล เงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการ  
 

๑. ค�าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุติธรรม 
๒. ความปลอดภัยในการทํางาน 
๓. ความม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน 
๔. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
๕. การบูรณาการทางสังคม 
๖. ประชาธปิไตยในองค0กร 
๗. ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว 
๘. ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม 

๕. ความรับผิดชอบต%อสังคม 
๑) มีการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือให3เป:นไปตามกฎหมาย  
๒) ปฏิบัติงานด3วยความเต็มใจ โดยไม�หวังผลตอบแทนใด ๆ  
๓) มีการพัฒนาและดําเนินงานในเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต3องการ
ของประชาชน  
๔) การเป:นคนของแผ�นดิน ทุกการกระทําจะต3องเป:นไปเพ่ือประโยชน0
สาธารณะ ไม�ส�งผลเสียหายแก�สังคม   
๕) ดูแลรักษาสิ่งแวดล3อมในหน�วยงาน  
 

๕. ความรับผิดชอบต%อสังคม 
๑) มีการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือให3เป:นไปตามกฎหมาย  
๒) ปฏิบัติงานด3วยความเต็มใจ โดยไม�หวังผลตอบแทนใด ๆ  
๓) มีการพัฒนาและดําเนินงานในเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต3องการ
ของประชาชน  
๔) การเป:นคนของแผ�นดิน ทุกการกระทําจะต3องเป:นไปเพ่ือประโยชน0
สาธารณะ ไม�ส�งผลเสียหายแก�สังคม   
๕) ดูแลรักษาสิ่งแวดล3อมในหน�วยงาน  
 



 

๑๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๑๘ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักภาวนา ๔ 

๑. กายภาวนา 
๑) ต้ังใจทํางาน พยายามทําให3สําเร็จลุล�วงไปด3วยดี 
๒) ยึดหลักความถูกต3องและเป:นธรรม  
๓) ตระหนักถึงความเดือดร3อนที่เกิดข้ึนจากการกระทําที่ไม�สํารวมระวังทาง
กาย วาจา ใจ  
๔) การออกกําลังกายอย�างสมํ่าเสมอ 
๕) สร3างเสริมสุขภาพ เพ่ือลดต3นทุนการซ�อมแซมสุขภาพ 
 

๒. ศีลภาวนา 
๑) ทํางานด3วยความซื่อสัตย0และยึดม่ันในศีลธรรม จรรยาบรรณของอาชีพ  
๒) มีความรับผิดชอบต�อหน3าที่ ทํางานอย�างเต็มที่และเต็มความสามารถ  
๓) ไม�เบียดเบียนหรือก�อความเดือดร3อนให3กับใคร  
๔) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต�อต3านการทุจริตคอรัปชั่นในองค0กร 
๕) ไม�มีความรุนแรงทางกาย และทางวาจา ไม�พูดจาให3เกิดความขัดแย3ง 
 

๓. จิตภาวนา 
๑) มีความมุงม่ันต�อการพัฒนางานให3บรรลุเป(าหมายอย�างดี 
๒) ปฏิบัติหน3าที่โดยความต้ังใจและอดทน 
๓) ปฏิบัติหน3าที่อย�างเต็มที่และดีที่สุด  
๔) ฝVกมองโลกในแง�บวก ขมจิตใจ ไม�ปล�อยไปตามอารมณ0ความโกรธเกลียด
ต�าง ๆ   
๕) มีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�แก�เพ่ือนร�วมงาน 

๔. ป ญญาภาวนา 
๑) ให3อภัยกับผู3ที่ทําผิดพลาดและยกย�องสรรเสริญผู3ที่ทําความดี  
๒) ปฏิบัติหน3าที่โดยความระเอียดรอบครอบ ใช3เหตุและผลพิจารณาอย�างถ่ี
ถ3วน 
๓) เม่ือมีป7ญหาในขณะปฏิบัติหน3าที่ มีการควบคุมสติ และแก3ไขโดยใช3หลัก
เหตุผล 
๔) ส�งเสริมการอ�านหนังสือหรือเรื่องราวเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม�ๆ  
๕) หม่ันทําวิจัย R&D  
๖) ปฏิบัติงานให3สําเร็จตามตารางที่กําหนด 

๑. ค�าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุติธรรม 
๒. ความปลอดภัยในการทํางาน 
๓. ความม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน 
๔. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
๕. การบูรณาการทางสังคม 
๖. ประชาธปิไตยในองค0กร 
๗. ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว 
๘. ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 



 

๑๗๓ 

  ๔.๒.๔ ผลการสนทนากลุ%มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 จากการศึกษาข3อมูลทางเอกสาร (Documentary Data) ท่ีเป:นแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน แนวคิดเก่ียวกับป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับป7จจัยด3านสภาพแวดล3อม แนวคิดเก่ียวกับป7จจัยด3านภาระงาน และหลักภาวนา ๔ จากนั้น
ผู3วิจัยได3สร3างกรอบแนวคิดในการวิจัย และเก็บรวบรวมข3อมูล ทําการวิเคราะห0ข3อมูล และทําการ
สัมภาษณ0เชิงลึก และสรุปเป:นรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยตามท่ีอธิบาย
ไว3ข3างต3น และนํามาสู�กระบวนการการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู3เชี่ยวชาญจํานวน ๑๓ รูป/คน จนได3รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จาก
การท่ีผู3ทรงคุณวุฒิได3ทําการสนทนากลุ�มเฉพาะยืนยันรูปแบบ ผู3วิจัยได3สังเคราะห0และนําเสนอประเด็น
สําคัญและได3สรุปทัศนะของผู3ร�วมสนทนากลุ�มดังต�อไปนี้ 
 ๑. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  การวิจัยครั้งนี้ในฐานะท่ีเป:นประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ0และได3ให3คําปรึกษากับ
นิสิตมาตลอด อยากจะขอรับฟ7งความคิดเห็นจากท�านผู3ทรงคุณวุฒิท้ังหลาย เพ่ือให3นิสิตได3รับ
ข3อเสนอแนะท่ีหลากหลายและนําไปปรับปรุงแก3ไขรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให3มีความสมบูรณ0ต�อไป๑๘๙ 
  จากการศึกษาพบว�าผู3วิจัยนั้นนําแนวคิดทางตะวันตกมาใช3ในการศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจทําให3มิติในการศึกษานั้นไม�ตรง
ประเด็นกับระบบของไทย สําหรับหน�วยงานราชการนั้นมีข3อกําหนดด3านคุณภาพชีวิตของข3าราชการ
พลเรือนไว3หลายมิติอันได3แก� มิติด3านส�วนตัว มิติด3านเศรษฐกิจ มิติด3านสังคม และมิติด3านการเงิน ถ3า
หากจะบูรณาการแนวคิดของทางตะวันตกเข3ามาก็อาจทําให3เห็นภาพชัดว�ามิติด3านส�วนตัวนั้นบูรณา
การกับอะไรเป:นต3น๑๙๐  
  จากผลการศึกษาท่ีได3มีข3อเสนอแนะเพ่ิมเติมบางประเด็นดังนี้ ในประเด็นหัวข3อท่ี ๓ มีความ
ม่ันคง การทํางานในหน�วยงานราชการถือว�ามีความม่ันคงมากเม่ือเทียบกับหน�วยงานเอกชน แต�ความก3าวหน3า
ข้ึนอยู�กับตนเองและผู3บังคับบัญชาว�าจะพัฒนาเรียนรู3และได3รับการสนับสนุนจากผู3บังคับบัญชามาก
เพียงใด ในประเด็นหัวข3อท่ี ๔ กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปPดโอกาสให3บุคลากรพัฒนา
ความสามารถของตนเองผ�านการฝVกอบรมและกิจกรรมของกรมอยู�เสมอ นอกจากนี้บุคลากรต3อง
แสวงหาความรู3ท่ีมีมากมายและทําได3ง�ายในโลกป7จจุบันเพ่ิมเติมด3วย สําหรับกรมป(องกันและบรรเทา
สาธารณภัยนั้นต3องทํางานร�วมกันท้ังภายในหน�วยงานและนอกหน�วยงานต3องมีการประสานงานและ

                                           
  ๑๘๙ สนทนากลุ�มเฉพาะ ศ. พล.ต.ท. หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  ๑๙๐ สนทนากลุ�มเฉพาะ สิบเอกศราวุธ สีดา, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมป(องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๗๔ 

การบูรณการปฏิบัติงานท่ีดี และเป:นงานท่ีมีลักษณะของงานท่ีต3องเสียสละ เสี่ยงภัยช�วยเหลือผู3อ่ืน
เสมอ๑๙๑  
  ผู3ร�วมสนทนากลุ�มเห็นด3วยกับประเด็นของการศึกษาซ่ึงกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได3ส�งเสริมให3บุคลากรได3พัฒนาตนเองในเรื่องการปฏิบัติงานและสนับสนุนเก่ียวกับเรื่องสวัสดิการ
ต�าง ๆ เพ่ือให3บุคลากรมีคุณภาพชีวิตให3ดีอยู�แล3ว แต�ก็มีบางอย�างท่ีอยู�นอกเหนือการควบคุมเช�น 
ค�าตอบแทนเพราะต3องข้ึนอยู�กับนโยบายและข3อกฎหมายของรัฐบาล๑๙๒  
 จากผู3ร�วมสนทนากลุ�มท่ีเป:นตัวแทนของกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยได3ให3
ข3อเสนอแนะบางประการท่ีน�าสนใจ ซ่ึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรนั้นข้ึนอยู�กับป7จจัยขององค0กรในการ
จัดสรรผลตอบแทน จัดสวัสดิการ จัดสรรวัสดุอุปกรณ0 และประเด็นอ่ืน ๆ ดังท่ีได3ศึกษา และท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือคุณภาพชีวิตในเรื่องของขวัญกําลังใจ ในเรื่องของการอยู�ร�วมกัน การแสดงออก
ต�อกันของเพ่ือนร�วมงาน การมีมนุษย0สัมพันธ0 ท่ี ดี และการแสดงออกของผู3 บังคับบัญชาต�อ
ผู3ใต3บังคับบัญชาตามความเหมาะสม ซ่ึงจะทําให3งานก็ได3ผล คนก็เป:นสุข๑๙๓  
  ผู3ร�วมสนทนากลุ�มเห็นด3วยกับประเด็นคุณภาพชีวิตท่ีได3ศึกษาแต�ควรเพ่ิมเติมบางประเด็น 
เช�น คุณภาพชีวิตในการทํางานป7จจุบันควรเพ่ิมเก่ียวกับความคิดสร3างสรรค0 นวัตกรรม จากบุคลากร
และจากกลุ�มต�าง ๆ ด3วย และให3สอดรับกับการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน�ง ถ3าบุคลากรคนใดสามารถ
คิดค3นนวัตกรรมเก่ียวกับการทํางานได3ก็จะเข3าสู�เส3นทางการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน�งเป:นต3น๑๙๔  
  ผู3ร�วมสนทนากลุ�มได3ให3ข3อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับค�าตอบแทนว�า ข3าราชการระดับ
ปฏิบัติงานนั้นค�าตอบแทนค�อนข3างน3อย โดยเฉพาะข3าราชการของกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไม�ค�อยสอดคล3องกับภาระงาน ด3านความปลอดภัยก็มีอัตราเสี่ยงสูง ความก3าวหน3าในงานนั้นบางทีอาจ
ต3องย3ายสายงาน ดังนั้นการพัฒนาความสามารถ การฝVกอบรมสัมมนา ก็อาจจะช�วยให3เกิดความรู3มี
การพัฒนาได3และสร3างคุณภาพท่ีดีต�อไปได3๑๙๕  
  คุณภาพชีวิตของคนนั้นสิ่งท่ีจะหลีกหนีไม�ได3ก็คือการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ี
เก่ียวกับการดําเนินชีวิตมาใช3เช�น หลักไตรสิกขา ประกอบด3วย ศีล สมาธิ ป7ญญา เม่ือมีงานทําแล3วมี
รายได3ก็ต3องมีการประพฤติปฏิบัติท่ีดีด3วยซ่ึงก็คือการมีศีล เม่ือมีศีลแล3วก็หม่ันฝVกฝนสมาธิมิจิตใจท่ีต้ัง
ม่ัน มีสมาธิในการทํางาน มีสติในการใช3ชีวิต และจะทําให3เกิดป7ญญาพบกับประสบการณ0ชีวิตท่ีดีและ
อยู�อย� างมีความสุข นอกจากนั้นควรดํารงตนอยู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

                                           
๑๙๑ สนทนากลุ�มเฉพาะ นายชยันต0 ศิริมาศ, ผู3อํานวยการศูนย0ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ 

ปทุมธานี, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๑๙๒ สนทนากลุ�มเฉพาะ นายเชาวลิต อะหมัด, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมป(องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙๓ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0 ฝTายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  

 ๑๙๔ สนทนากลุ�มเฉพาะ ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๕ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๗๕ 

พระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�หัวรัชกาลท่ี ๙ ด3วย ซ่ึงเป:นหลักท่ีสามารถนํามาประยุกต0ใช3ในหน�วยงาน
ต�าง ๆ ได3ทุกหน�วยงาน๑๙๖ 
 ๒. สภาพแวดล�อมและภาระงาน 
 ตัวแปรด3านสภาพแวดล3อมและภาระงาน ควรนําเสนอตัวแปรตามค�าเฉลี่ยหรือค�าอิทธิพล
ของแต�ละตัวแปรโดยให3เรียงลําดับจากมากไปหาน3อยซ่ึงจะทําได3เห็นภาพว�าประเด็นไหนมีความสําคัญ
เป:นลําดับต3น ๆ และรองลงมา โดยจากผลการศึกษาจะเห็นได3ว�าตัวแปร “การสนับสนุนจากสังคม” 
เป:นตัวแปรท่ีมีค�าอิทธิพลสูงสุดก็ให3จัดเป:นลําดับแรกและเรียงลงมาเรื่อย ๆ ส�วนภาวนา ๔ นั้นก็ให3ยึด
ตามลําดับตามคําสอนของพระพุทธเจ3าตามเดิม เพราะเป:นหลักธรรมและให3ปรับคําให3มีความกระชับ 
และชัดเจน ปฏิบัติได3๑๙๗  
  ผู3ร�วมสนทนากลุ�มเห็นด3วยกับประเด็นท่ีศึกษา แต�มีบางข3อท่ีควรปรับโดยเฉพาะความพึง
พอใจในงาน การทํางานในกรมป(องกันและบรรเทาสาธารภัยนั้นต3องมีความชอบและรักงานนี้ ซ่ึงเป:น
งานท่ีมีความเสี่ยง เป:นงานท่ีเคร�งเครียดโดยเฉพาะเวลาเกิดเหตุท่ีรุนแรง ดังนั้นในตัวชี้วัดท่ี ๓ ของ
ความพึงพอใจในงาน ผมเสนอว�าควรตัดคําว�าโดยปราศจากความเครียดออกให3เหลือแค� “ทํางานอย�าง
มีความสุข” อย�างเดียว เพราะบุคลากรของกรมฯ มีความสุขท่ีได3ช�วยเหลือคนอ่ืน แต�ยอมรับว�ามี
ความเครียด เครียดว�าจะชวยประชาชนหรือผู3ประสบภัยอย�างไรให3มีความสูญเสียหรือบาดเจ็บน3อย
ท่ีสุด๑๙๘  
 ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ 
 จากรูปแบบท่ีนําเสนอนั้นในส�วนของตัวแปรแต�ละตัวควรมีคําภาษาอังกฤษกํากับ และ
ตรวจสอบให3ถูกต3องว�าภาษาอังกฤษในหลักธรรมเขียนอย�างไร และให3ยึดภาษาอังกฤษท่ีอธิบายโดย
ท�านเจ3าพระคุณสมเด็จพระพุทฒาจารย0 (ปอ.ประยุตโต) ซ่ึงท�านได3เขียนไว3ในหนังสือหลายเล�ม๑๙๙ 
จากรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีผู3วิจัย
นําเสนอซ่ึงมีรูปแบบท่ีคล3ายคลึงกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ทําให3ผลการสังเคราะห0องค0ความรู3ในครั้ง
นี้ไม�น�าสนใจสักเท�าไหร� ดังนั้นผู3วิจัยควรปรับรูปแบบใหม�ให3เห็นถึงการบูรณาการกันอย�างไร 
หลักธรรมภาวนา ๔ ควรเป:นตัวควบคุมอยู�ในกรอบด3านนอก และสภาพแวดล3อมและภาระงาน ควร
อยู�ตรงกลาง และคุณภาพชีวิตในการทํางานควรอยู�ตรงกลางสุด เพ่ือท่ีจะได3มองเห็นภาพว�าใช3
หลักธรรมเป:นเครื่องควบคลุม สภาพแวดล3อมต�าง ๆ ท่ีทําให3คุณภาพชีวิตนั้นดีข้ึน๒๐๐  
 

                                           
 ๑๙๖ สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  ๑๙๗ สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  ๑๙๘ สนทนากลุ�มเฉพาะ สิบเอกศราวุธ สีดา, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมป(องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  ๑๙๙ สนทนากลุ�มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา     
รัฐประศาสนศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
  ๒๐๐ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0 ฝTายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๗๖ 

 ๑) กายภาวนา 
 เรื่องหลักธรรมภาวนา ๔ ควรมีคําแปลท่ีเป:นภาษาไทย ฟ7งแล3วเข3าใจง�ายเพ่ือให3คนท่ีอ�าน
งานวิจัยเล�มนี้นําไปใช3ได3เลยด3านท่ี ๑ กายภาวนา อาจแปลเป:นไทยว�า กายดี หรือ กายสงบ เป:นต3น 
นอกจากนั้นควรปรับคําให3สั้นกระชับ มีลักษณะเป:นตัวบ�งชี้ เช�น ด3านกายภาวนา ข3อท่ี ๔ ควรเขียนให3
สั้น ๆ ว�า “การออกกําลังกาย” เป:นต3น๒๐๑ ในส�วนของหลักภาวนา ๔ ควรมีคําแปลท่ีเป:นภาษาไทย 
โดยอาจแปลตามนี้คือด3านท่ี ๑ กายภาวนา (การพัฒนาด3านร�างกาย)๒๐๒ ผู3วิจัยควรอธิบายให3เห็น
การบูรณาการของหลักธรรมกับสภาพแวดล3อมและภาระงานว�ามีการบูรณาการกันอย�างไร เช�น กาย
ภาวนาบูรณาการกับการสนับสนุนจากสังคม เช�น ต้ังใจอุทิศในการทํางาน ปฏิบัติงานด3วยความเต็มใจ 
เป:นต3น๒๐๓ หลักภาวนา ๔ ด3านกายภาวนาท่ีจะทําให3มีคุณภาพชีวิตท่ีดีคือการส�งเสริมการออกกําลัง
กายตามวัยในหน�วยงานท้ังการเดิน เดินเร็ว เต3นแอโรบิก ฝVกโยคะ๒๐๔ ด3านหลักธรรมภาวนา ๔ ด3าน
กายภาวนา เรื่องนี้เป:นพ้ืนฐานของมนุษย0คือการดูแลสุขภาพกายให3ดี ด3วยการออกกําลังกายอย�าง
สมํ่าเสมอ รับประทานอาหารท่ีเป:นประโยชน0ต�อร�างกาย และละเว3นจากอบายมุขท้ังปวง หรือการ
สร3างสุขภาพดีกว�าการรักษาสุขภาพ ซ่ึงหากทําได3ก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังพุทธวจนะ “อโรคยา     
ปรมาลาภา” ความไม�มีโรคเป:นลาภอันประเสริฐ๒๐๕ ผู3ร�วมสนทนากลุ�มเห็นด3วยกับประเด็นต�าง ๆ 
และกล�าวเพ่ิมว�าการฝVกกาย การออกกําลังกาย ดูแลร�างกายให3มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บไข3ได3ปTวยย�อมมีกําลังใจในการปฏิบัติงานและการใช3ชีวิต เพราะไม�มีความกังวล
เก่ียวกับความบกพร�องทางร�างกาย ดังนั้นกรมควรส�งเสริมการแข�งขันกีฬาภายในหน�วย ระหว�าง
หน�วยงานเพ่ือให3พนักงานมีการเตรียมความพร3อมด3านร�างกายเพ่ือการแข�งขันซ่ึงเป:นการออกกําลัง
โดยตรง๒๐๖ 
 ๒) ศีลภาวนา 
 หลักธรรมภาวนา ๔ ด3านท่ี ๒ ศีลภาวนา อาจแปลเป:นไทยว�า มีศีล หรือ มีพฤติกรรมดี 
เป:นต3น นอกจากนั้นควรปรับคําให3สั้นกระชับ มีลักษณะเป:นตัวบ�งชี้ เช�น ด3านศีลภาวนา ควรเขียนให3
สั้น ๆ ว�า “มีการจัดประกวดหน�วยงานรักษาศีล” เป:นต3น เหมือนกับโมเดลหมู�บ3านศีล ๕ ท่ีได3รับการ

                                           
 ๒๐๑ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๐๒ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0 ฝTายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  ๒๐๓ สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.กาญจนา ดําจุดติ, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนามคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๔ สนทนากลุ�มเฉพาะ ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  

 ๒๐๕ สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนามคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๖ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข0, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนามคม ๒๕๖๒. 



 

๑๗๗ 

ยอมรับในหลาย ๆ หมู�บ3าน๒๐๗ ในส�วนของหลักภาวนา ๔ ควรมีคําแปลท่ีเป:นภาษาไทย โดยอาจแปล
ตามนี้คือด3านท่ี ๒ ศีลภาวนา (การพัฒนาด3านพฤติกรรม)๒๐๘ ด3านศีลภาวนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานนั้นต3องมีสมาธิในการทํางาน ต3องใส�ใจ ฝVกสมาธิเม่ือมีโอกาส๒๐๙ ศีลแปลว�าปกติ คือการ
ปฏิบัติท่ีเป:นปกติคือการคิดดี ทําดี พูดดี หรือการประพฤติดีทางกาย วาจา และใจ โดยเฉพาะศีล ๕ ท่ี
เป:นหลักควรละเว3นเบ้ืองต3น หากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานต3องมีกิจกรรม “การถือศีล กิจ
เจ” เพ่ือละเว3นการรับประทานเนื้อสัตว0เป:นการไม�ฆ�าสัตว0ตัวชีวิตด3วย๒๑๐ ผู3ร�วมสนทนากลุ�มกล�าวว�า
การประพฤติปฏิบัติในศีลท้ัง ๕ ข3อ จะทําให3เกิดความรัก ความสามัคคี ความไว3วางใจซ่ึงกันและกัน 
ทําให3เกิดความร�วมมือร�วมใจในการปฏิบัติงาน ไม�ให3เกิดความขัดแย3งท่ีไร3เหตุผล หากมีป7ญหาในการ
ปฏิบัติงานทุกคนก็ไม�สามารถท่ีจะร�วมมือร�วมใจกันฝTาฟ7นไปได3 และกิจกรรมหนึ่งท่ีสร3างความรักความ
สามัคคีได3อย�างดีคือ “การจัดทําบุญตักบาตร” อาจจะจัดกิจกรรมทุกวันพระใหญ�ของเดือน ให3
พนักงานได3ร�วมกันใส�บาตรตอนเช3าก�อนเข3าทํางานซ่ึงเป:นการชําระจิตใจให3สะอาดด3วย๒๑๑ 
 ๓) จิตภาวนา 
 หลักธรรมภาวนา ๔ ด3านท่ี ๓ จิตภาวนา อาจแปลเป:นไทยว�า จิตสงบ เป:นต3น 
นอกจากนั้นควรปรับคําให3สั้นกระชับ มีลักษณะเป:นตัวบ�งชี้ เช�น “มีห3องสําหรับเจริญสมาธิ (ทุกวัน
ศุกร0)” เป:นต3น๒๑๒ ในส�วนของหลักภาวนา ๔ ควรมีคําแปลท่ีเป:นภาษาไทย โดยอาจแปลตามนี้คือด3าน
ท่ี ๓ จิตภาวนา (การพัฒนาด3านจิตใจ)๒๑๓ การฝVกจิตเป:นสิ่งสําคัญเพราะจิตท่ีฝVกดีแล3วนําสุขมาให3 คน
จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจิตจําเป:นตัวกําหนดให3ดังนั้นควรมีกิจกรรมฝVกสมาธิ โดยต้ังสมาธิ มีสติในการ
ทํางานและพักสมองด3วยการแผ�เมตตา๒๑๔ ด3านจิตภาวนาประเด็นนี้ตรงกับคําพระท่ีว�าจิตท่ีฝVกดีแล3ว
ย�อมนําสุขมาให3 หม่ันฝVกจิตบ�อย ๆ ไม�หลงไปตามกระแสของโลก หรือลาภ ยศ สรรเสริญจนเกินพอดี 
ไม�หวังในอามิสสินจ3างจนนําไปสู�การคอรัปชั่นในหน�วยงานรัฐ ดังนั้นการฝVกจิตจึงสําคัญอย�างยิ่ง เพราะ
ใจเป:นนาย กายเป:นบ�าว ดังนั้นหน�วยงานของกรมป(องกันควรมีการ “จัดกิจกรรมเจริญสติภาวนาใน
ทุกสุดสัปดาห0หรือทุก ๆ เดือน” เหมือนศาสนาอิสลามก็ละหมาดวันละ ๒ ครั้ง สําหรับหน�วยงาน
                                           

 ๒๐๗ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๘ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0 ฝTายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๐๙ สนทนากลุ�มเฉพาะ ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๐ สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๒๑๑ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข0, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๒ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๓ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0 ฝTายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๔ สนทนากลุ�มเฉพาะ ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๗๘ 

ราชการท่ีเป:นชาวพุทธก็อาจเริ่มจากทุกวันศุกร0ก�อนเลิกงานเพ่ือพัฒนาจิตหรือสมาธิของบุคลากร๒๑๕ ผู3
ร�วมสนทนากลุ�มกล�าวเพ่ิมเติมว�า จิตภาวนาคือ การฝVกจิตให3มีความม่ันคง แน�วแน� จะเสริมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานให3มีความต้ังใจและเป:นสุขกับงานมากข้ึน เห็นคุณค�าของงาน เห็น
คุณค�าของตัวเอง เคารพคนอ่ืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการฝVกจิตใจให3ม่ันคง แน�วแน� ยึดม่ันในความดี 
ความถูกต3อง ยุติธรรม กิจกรรมท่ีจะทําก็คือ การจัดอบรมเจริญภาวนาโดยวิป7สสนาจารหรือการส�ง
บุคลากรเข3าอบรมตามศูนย0ปฏิบัติธรรมต�าง ๆ๒๑๖ 
 ๔) ป7ญญาภาวนา 
 หลักธรรมภาวนา ๔ ด3านท่ี ๔ ป7ญญาภาวนา อาจแปลเป:นไทยว�า พบป7ญญา เม่ือนํามา
ร�วมกันก็จะเป:นคําท่ีกระชับ จดจําง�ายคือ กายดี มีศีล จิตสงบ พบป7ญญา เป:นต3น๒๑๗ ในส�วนของหลัก
ภาวนา ๔ ควรมีคําแปลท่ีเป:นภาษาไทย โดยอาจแปลตามนี้คือด3านท่ี ๔ ป7ญญาภาวนา (การพัฒนา
ด3านองค0ความรู3)๒๑๘ การจะทําให3มีคุณภาพชีวิตท่ีดีต3องฝVกเป:นนักอ�าน อ�านหนังสือหรือเรื่องราว
เก่ียวกับนวัตกรรมใหม� ๆ ข3อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม� ๆ เพ่ือก3าวให3ทัน เม่ือไม�อ�านก็ไม�รู3 แต�เม่ืออ�าน
ก็จะสามารถนํามาพัฒนางาน พัฒนาตําแหน�งงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได3๒๑๙ ด3าน
ป7ญญาภาวนา คือ การคิดโดยใช3ป7ญญาคือการคิดแบบมีเหตุมีผล ไม�เชื่อเรื่องงมงาย ฟ7งเหตุผลของกัน
และกัน ใช3สติป7ญญาให3เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกใส�ใจในรายละเอียดรอบคอบทุก
ข้ันตอนของการทํางาน หม่ันศึกษาหาความรู3อยู�เสมอเพ่ือให3ทันโลก และกิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรกรมป(องกันก็คือ การจัดกิจกรรมองค0กรแห�งการเรียนรู3 หรือองค0กรแห�งนวัตกรรม
การป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย๒๒๐ ผู3ร�วมสนทนากลุ�มกล�าวเพ่ิมเติมว�า ป7ญญาภาวนาด3านการ
ทํางานคือการทํางานโดยใส�ใจรายละเอียด มีเหตุมีผลทําให3งานสําเร็จลุล�วง ปราศจากข3อบกพร�อง
ผิดพลาดหรือหากแม3มีข3อบกพร�อง มีความผิดพลาดบ3างก็สามารถแก3ไขได3ด3วยเหตุผล หากแม3ไม�ใส�ใจ
ในรายละเอียดเล็ก ๆ น3อย ๆ อาจจะทําให3เกิดป7ญหาใหญ�ตามมาได3 นอกจากนั้นควรเป:นคนใฝTเรียนใฝT
รู3 แสวงหาความรู3ใหม�อยู�เสมอเพ่ือนํามาพัฒนางาน ดังนั้นกรมป(องกันต3องส�งเสริมให3บุคลากรได3มีการ
ฝVกอบรมเรียนรู3เก่ียวกับการป(องกันภัย และการกู3ภัยเพ่ือให3สอดคล3องกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เม่ือเกิด

                                           
 ๒๑๕ สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๖ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข0, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑๗ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๑๘ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร0 ฝTายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๑๙ สนทนากลุ�มเฉพาะ ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา   

รัฐประศาสนศาสตร0 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๒๐ สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๗๙ 

ภัยพิบัติก็สามารถแก3ไขได3ทันท�วงทีเหมือนกับเหตุการณ0ท่ีถํ้าหลวงขุนน้ํานางนอน เราต3องอาศัย
ชาวต�างชาติเข3ามาช�วยจึงทําให3สถานการณ0ดีข้ึน๒๒๑  
 สรุปควรมีการปรับแก3ตามท่ีผู3ทรงคุณวุฒิได3ให3คําแนะนํา ให3ครบทุกประเด็นท้ังประเด็นท่ี
ได3อธิบายให3ฟ7งโดยตรงและประเด็นท่ีผู3ทรงได3เขียนอธิบายไว3ในเอกสารเพ่ือให3รูปแบบการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นั้นมีความครบถ3วน สมบูรณ0ท้ังจากข3อมูลเชิงประจักษ0และข3อคิดเห็น
จากผู3เชี่ยวชาญท้ังหมด๒๒๒ 
 จากการสนทนากลุ�มเฉพาะผู3วิจัยสรุปเป:นประเด็นตามทัศนะของผู3วิจัยดังนี้ การบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นจากการศึกษาโดย
แบบสอบถามพบว�าหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ ไม�ส�งผลต�อคุณภาพชีวิตแต�จากกรสัมภาษณ0เชิงลึกผล
การศึกษายืนยันตรงกันว�าการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ทําให3คุณภาพชีวิตดีอย�างแน�นอน และเม่ือทํา
การสนทนากลุ�มเฉาะผู3ทรงคุณวุฒิก็ยืนยันด3วยเช�นกันว�าการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ นั้นเป:น
หลักธรรมท่ีทําให3มีความเป:นมนุษย0โดยสมบูรณ0 อยู�เป:นสุข พัฒนาตนและองค0กรด3วยป7ญญา ดังนั้น
ผู3วิจัยจึงได3นํามาสังเคราะห0ร�วมกันท้ังจากการศึกษาแบบสอบถาม การสัมภาษณ0เชิงลึก และการ
สนทนากลุ�มเฉพาะเพ่ือนําเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ท่ีต้ังอยู�บน
ความถูกต3องได3รับความยินยอมจากผู3ให3ข3อมูล ตรงกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค0ของการวิจัยใน
ครั้งนี้  
 
๔.๓ องค�ความรู�ที่ได�จากการวิจัย 
 การวิจัยเก่ียวกับ “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย” ในครั้งนี้ผู3วิจัยได3
นําหลักธรรมภาวนา ๔ เข3ามาบูรณาการกับศาสตร0ทางด3านตะวันตก โดยในโมเดลประกอบด3วย ๓ ตัว
แปรแฝง ได3แก� สภาพแวดล3อมและภาระงาน หลักภาวนา ๔ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเม่ือ
ทําการวิเคราะห0อิทธิพลแล3ว พบว�า สภาพแวดล3อมและภาระงาน มีอิทธิพลทางตรงต�อคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทยนั้นต3องนําสภาพแวดล3อมและภาระงานจากการวิจัยครั้งนี้ไปกําหนดเป:น
แผนพัฒนาบุคลากร และโครงการพัฒนาด3านต�าง ๆ ตามค�าอิทธิพลท่ีได3จากการวิจัย นอกจากนั้นนํา
หลักธรรมภาวนา ๔ ท่ีได3รับการยืนยันจากการสัมภาษณ0และการสนทนากลุ�มเฉพาะเข3าไปกําหนดเป:น
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรตามแนวพุทธด3วยตามแผนภาพท่ี ๔.๑๙   

                                           
๒๒๑ สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข0, อาจารย0ประจําภาควิชารัฐศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  ๒๒๒ สนทนากลุ�มเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดี ฝTายกิจการท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๑) การสนับสนุนจากสังคม  
๑.๑ คอยให3การสนับสนุน ให3กําลังใจ  
๑.๒ การสนับสนนุด3านข3อมลูข�าวสาร 
๑.๓ ให3คําแนะนําด3านการประเมินผลงาน 
๑.๔ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ0ทีท่ันสมัย 
๑.๕ การสนับสนนุจากครอบครัว 

๒) บรรยากาศองค�การ  
๒.๑ ความสัมพันธ0กับหัวหน3าเป:นไปด3วยดี  
๒.๒ การสั่งการมีความรวดเร็วและคล�องตัว 
๒.๓ อบอุ�นและประทับใจในการปฏิบัติงาน 
๒.๔ มีการสร3างมาตรฐานในการทํางาน 
๒.๕ บรรยากาศแห�งกัลยาณมิตร  

๓) ความพึงพอใจในการทํางาน 
๓.๑ พอใจในอาชีพเพราะมเีกียรติในสังคม 
๓.๒ ได3รับการยอมรับนับถือในสังคม 
๓.๓ ทํางานอย�างมีความสุข 
๓.๔ มีการบริหารงานที่ด ี 
๓.๕ การจัดกจิกรรมตามเทศกาล 

๕) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส%วนร%วม 
๕.๑ ให3ทุกคนมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ  
๕.๒ ให3ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการทํางาน 
๕.๓ เปPดโอกาสให3ทกุคนมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน  
๕.๔ ร�วมติดตามประเมนิผล   
๕.๕ ร�วมรับผลประโยชน0   
 

        ๖) ความรับผิดชอบต%อสังคม 
๖.๑ ควบคุม ตรวจสอบ ให3เป:นไปตาม
กฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติงานด3วยความเต็มใจ  
๖.๓ พัฒนาและดําเนินงานเพื่อประชาชน 
๖.๔ เป:นไปเพื่อประโยชน0สาธารณะ  
๖.๕ ไม�ส�งผลเสียหายแก�สังคม 

๔. การพัฒนาด�านองค�ความรู� 
๔.๑ อยู�ด3วยป7ญญาให3อภัย
เป:นและสรรเสรญิคนทําดี 
๔.๒ ปฏิบัติหน3าที่โดยความระ
เอียดรอบครอบ  
๔.๓ ฝVกอบรมเรียนรู3เกี่ยวกับ
การป(องกนัภัย และการกู3ภัย
รูปแบบจากต�างประเทศ 
๔.๔ พัฒนาความรู3ด3าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
๔.๕ ส�งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

๓. การพัฒนาด�านจิตใจ 
๓.๑ มุงมั่น พัฒนางานให3
บรรลุเป(าหมาย 
๓.๒ ปฏิบัติหน3าที่โดยความ
ตั้งใจและอดทน 
๓.๓ หล�อหลอมความมี
อุดมการณ0จากรุ�นพี่สู�รุ�นน3อง 
๓.๔ ควบคุมอารมณ0ให3มี
ความมั่นคง รู3จักยอมเป:น เย็น
ได3 ให3อภัย 
๓.๕ จัดกจิกรรมเจริญสติ
ภาวนา 

   ๑๘๐ 

๔) วัฒนธรรมองค�การเชิงสร�างสรรค�  
๔.๑ คํานึงถึงความพึงพอใจและเป:นมิตรกับ
ประชาชน 
๔.๒ สนับสนุนให3สมาชิกประสบความสําเรจ็
ในการทํางาน 
๔.๓ ระบุค�านิยมในการทํางาน  
๔.๔ ฝVกอบรมเรียนรู3สิ่งใหม� ๆ  
๔.๕ มีกิจกรรมที่หลากหลาย  

๒. การพัฒนาด�านพฤติกรรม 
๒.๑ ซื่อสัตย0และยึดมัน่ใน
ศีลธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
๒.๒ รับผิดชอบต�อหน3าที่ และ
เต็มความสามารถ  
๒.๓ ไม�เบียดเบียนหรือก�อ
ความเดือดร3อนให3กับใคร  
๒.๔ บริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ต�อต3านการ
ทุจรติ  
๒.๕ จัดกจิกรรมทําบุญตักบาตร  

๑. การพัฒนาด�านร%างกาย 
๑.๑ ตั้งใจ อทุิศตนในการ
ทํางาน ทําให3สําเร็จลุล�วงไป
ด3วยดี 
๑.๒ ทํางานโดยยึดหลักความ
ถูกต3องและเป:นธรรม 
๑.๓ เตรียมความพร3อมด3าน
สมรรถนะในการทํางาน 
๑.๔ การออกกําลังกาย  
๑.๕ ไม�ดื่มสุรา ยาเสพติด 
และพักผ�อนอย�างเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๙ แสดงแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน 



 

๑๘๑ 

  จากแผนภาพองค0ความรู3ใหม�ท่ีได3จากการสังเคราะห0 สามารถสรุปแนวทางการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดังความหมายต�อไปนี้ 
 ๑. คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบด3วย 
  ๑) ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
  ๒) ความปลอดภัยในการทํางาน 
  ๓) ความม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน 
  ๔) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
  ๕) การบูรณาการทางสังคม 
  ๖) ประชาธิปไตยในองค0กร 
  ๗) ความสมดุลระหว�างงานกับชีวิตส�วนตัว 
  ๘) ลักษณะงานท่ีเป:นประโยชน0ต�อสังคม 
 ๑. การพัฒนาสภาพแวดล�อมและภาระงานเพ่ือส%งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ประกอบด3วย 
  ๑.๑ การสนับสนุนจากสังคม (Social Support) หัวหน3างานและเพ่ือนร�วมงานต3อง
คอยให3การสนับสนุน ให3กําลังใจ ให3การสนับสนุนด3านข3อมูลข�าวสาร รวมท้ังคําแนะนําด3านการ
ประเมินผลงานด3วย นอกจากนั้นหน�วยงานต3องสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ0ท่ีเหมาะสม และทันสมัย และท่ี
ขาดไม�ได3คือการสนับสนุนและให3กําลังใจจากครอบครัว 
  ๑.๒ สร3างบรรยากาศองค0การ (Organization Atmosphere) สร3างความสัมพันธ0
ระหว�างผู3บังคับบัญชากับผู3ใต3บังคับบัญชา พัฒนาระบบการสั่งการให3มีความรวดเร็วและคล�องตัว 
สร3างบรรยากาศท่ีอบอุ�นและเป:นกันเองในการปฏิบัติงาน มีการสร3างมาตรฐานในการทํางาน สร3าง
บรรยากาศแห�งกัลยาณมิตร ช�วยเหลือเก้ือกูลกัน 
  ๑.๓ สร3างความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) สร3างความพอใจในอาชีพ
เพราะเป:นอาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม เป:นงานท่ีได3รับการยอมรับนับถือจากคนในสังคม ทุกคนทํางาน
อย�างมีความสุข มีการบริหารงานท่ีดีในองค0กร และการจัดกิจกรรมตามเทศกาล 
  ๑.๔ สร3างวัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 (Creative Culture) คํานึงถึงความพึง
พอใจและความเป:นมิตรกับประชาชนเป:นหลัก สนับสนุนให3สมาชิกประสบความสําเร็จในการทํางาน 
มีการระบุค�านิยมในการทํางาน จัดฝVกอบรมเรียนรู3สิ่งใหม� ๆ เพ่ือสร3างองค0กรแห�งการเรียนรู3 และมี
กิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในเชิงคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมนันทนาการ 
 ๑.๕ สร3างวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม (Participatory Culture) เปPดโอกาส
ให3ทุกคนมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ เปPดโอกาสให3ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการทํางาน เปPดโอกาสให3
ทุกคนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน ร�วมติดตามประเมินผล และร�วมกันรับ
ผลประโยชน0   
  ๑.๖ สร3างความรับผิดชอบต�อสังคม (Social Responsibility) มีการควบคุม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเพ่ือให3เป:นไปตามกฎหมาย ปฏิบัติงานด3วยความเต็มใจ โดยไม�หวังผลตอบแทน มีการ



 

๑๘๒ 

พัฒนาและดําเนินงานในเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต3องการของประชาชน การกระทําเป:นไป
เพ่ือประโยชน0สาธารณะ ไม�ส�งผลเสียหายแก�สังคม 
 ๒. ปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ เพ่ือส%งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบด3วย 
  ๒.๑ การพัฒนาด3านร�างกาย (Physical Development) ต้ังใจ อุทิศตนในการทํางาน 
ทําให3สําเร็จลุล�วงไปด3วยดี ทํางานโดยยึดหลักความถูกต3องและเป:นธรรม เตรียมความพร3อมด3าน
สมรรถนะในการทํางาน การออกกําลังกายให3ร�างกายแข็งแรง ไม�ด่ืมสุรา ยาเสพติด และพักผ�อนอย�าง
เพียงพอ 
  ๒.๒ การพัฒนาด3านพฤติกรรม (Behavior Development) ทํางานด3วยความซ่ือสัตย0และ
ยึดม่ันในศีลธรรม จรรยาบรรณของอาชีพ รับผิดชอบต�อหน3าท่ี ทํางานอย�างเต็มท่ีและเต็ม
ความสามารถ ไม�เบียดเบียนหรือก�อความเดือดร3อนให3กับใคร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ต�อต3านการทุจริตคอรัปชั่นในองค0กร ไม�เอารัดเอาเปรียบ และจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรอย�าง
ต�อเนื่อง 
  ๒.๓ การพัฒนาด3านจิตใจ (Mind Development) ก็คือมีความมุงม่ันต�อการพัฒนา
งานให3บรรลุเป(าหมาย ปฏิบัติหน3าท่ีโดยความต้ังใจและอดทนต�อหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมาย มีการหล�อ
หลอมความมีอุดมการณ0จากรุ�นพ่ีสู�รุ�นน3อง ควบคุมอารมณ0ให3มีความม่ันคง รู3จักยอมเป:น เย็นได3 ให3
อภัย และส�งเสริมจัดกิจกรรมเจริญสติภาวนา 
  ๒.๔ การพัฒนาด3านองค0ความรู3 (Knowledge Development) อยู�ด3วยป7ญญาให3อภัย
เป:นและสรรเสริญคนทําดี มีการปฏิบัติหน3าท่ีโดยความระเอียดรอบครอบ ฝVกอบรมเรียนรู3เก่ียวกับการ
ป(องกันภัย และการกู3ภัยรูปแบบจากต�างประเทศ พัฒนาความรู3ด3านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู�เสมอ 
รวมท้ังส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงาน  
 
  



   

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  
 

 ในการศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย” มีวัตถุประสงค0ใน
การศึกษาคือ ๑) เพ่ือสร3างและตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ๒) เพ่ือศึกษาป7จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ ๓) เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กระทรวงมหาดไทย การวิจัยในครั้งนี้เป;นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การ
ดําเนินการแบ�งเป;น ๒ ระยะ ระยะท่ี ๑ เป;นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูป
ของการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีพัฒนาข้ึน และศึกษาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ3อม
ระหว�างตัวแปรในโมเดล ระยะท่ี ๒ เป;นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป;นการศึกษา
ภาคสนามด3วยวิธีการสัมภาษณ0เชิงลึก (In-dept Interview) เพ่ือยืนยันโมเดลหลังจากการวิเคราะห0
ข3อมูล  
 ระยะท่ี ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู3วิจัยได3เก็บรวบรวมข3อมูล
จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน ๔๗๐ ตัวอย�างซึ่งเป;นขนาดที่เหมาะสมในการวิเคราะห0โมเดลสมการ
โครงสร3าง แนวทางการสํารวจผู3วิจัยได3พัฒนาข้ึนเองโดยแบ�งแบบสอบถามออกเป;น ๕ ส�วน 
ประกอบด3วย ๑) แบบสอบถามเก่ียวกับป7จจัยส�วนบุคคล ๒) แบบสอบถามเก่ียวกับป7จจัยด3าน
สภาพแวดล3อม ๓) แบบสอบถามเก่ียวกับป7จจัยด3านภาระงาน ๔) แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธ
ธรรมภาวนา ๔ ๕) แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผลการทดสอบคํานวณหาค�า
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช3สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
coefficient) ได3ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ .๙๖๔ ผู3วิจัยดําเนินการรวบรวมข3อมูลด3วยตนเอง ท้ังการ
รวบรวมข3อมูลด3วยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู3วิจัยใช3เวลาในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข3องประมาณ ๒ เดือน จนได3กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีมีป7จจัยสภาพแวดล3อม และภาระงานเป;น
ตัวแฝงภายนอก และมีคุณภาพชีวิตในการทํางานเป;นตัวแฝงภายใน โดยมีตัวแปรภาวนา ๔ เป;นตัว
แปรส�งผ�าน และดําเนินการเก็บรวบรวมข3อมูลจากแบบสอบถามท่ีสร3างข้ึน ซ่ึงได3แบบสอบถามกลับมา
ครบ ๔๗๐ ฉบับ สําหรับการวิเคราะห0ข3อมูลเป;นการวิเคราะห0ข3อมูลเชิงพรรณนา โดยใช3ค�าความถ่ี ค�า
ร3อยละ ค�าเฉลี่ย  (Χ ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค�าความเบ3 (Skewness) และค�าความโด�ง 
(Kurtosis) การวิเคราะห0ป7จจัยเชิงสํารวจ (EFA) การประมาณค�าความเท่ียง การวิเคราะห0ความตรง
เชิงโครงสร3างโดยใช3การวิเคราะห0องค0ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห0สหสัมพันธ0และการ



 

๑๘๔ 

วิเคราะห0โมเดลสมการโครงสร3างเพ่ือตรวจสอบความตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยด3วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แบ�งเป;น ๒ ส�วนคือ ส�วนท่ี ๑ เป;นการสรุปผลการ
วิเคราะห0ข3อมูลเบ้ืองต3น และส�วนท่ี ๒ เป;นการสรุปผลการวิเคราะห0ข3อมูลตามวัตถุประสงค0ของการ
วิจัย และสามารถสรุปผลการวิจัยได3ดังต�อไปนี้  
 ๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห'ข�อมูลเบ้ืองต�น 
 จากผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป;นเพศชาย มีอายุอยู�ระหว�าง ๓๑-๔๐ ปm 
เป;นอันดับแรก ด3านสถานภาพสมรสมีจํานวนใกล3เคียงกันโดยอันดับแรกเป;นกลุ�มตัวอย�างท่ีมีสถาน
โสด ด3านระดับการศึกษาอันดับแรกจบการศึกษาตํ่ากว�าปริญญาตรี รองลงมาคือปริญญาตรี ด3าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว�า อันดับแรกมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว�าง ๑-๕ ปm รองลงมา
คือมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว�าง ๖-๑๐ ปm ส�วนรายได3เฉลี่ยต�อเดือน พบว�า อันดับแรกมีรายได3
อยู�ระหว�าง ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท รองลงมาคือ ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ 
 ข3อมูลสภาพแวดล3อมและภาระงาน พบว�า ๑) วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 ภาพรวมอยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๖ ๒) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม ภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ ๓) บรรยากาศองค0การ ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒ 
๔) การสนับสนุนจากสังคม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ ๔) ความ
รับผิดชอบต�อสังคม ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๔ ๖) ความพึงพอใจในการทํางาน 
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒ 

 ข3อมูลเก่ียวกับหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ พบว�า ๑) กายภาวนา ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๓ ๒) ศีลภาวนา ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๙ ๓) จิตภาวนา 
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๕ ๔) ป7ญญาภาวนา ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ 
 ข3อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบว�า ๑) ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ ๒) ความปลอดภัยในการทํางาน ภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ ๓) ความม่ันคงและความก3าวหน3าในงาน ภาพรวมอยู�ในระดับมาก 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๖ ๔) การพัฒนาความสามารถของบุคคล ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๗๒ ๕) การบูรณาการทางสังคม ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ ๖) 
ประชาธิปไตยในองค0กร ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ ๗) ความสมดุลระหว�างงาน
กับชีวิตส�วนตัว ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ ๘) ลักษณะงานท่ีเป;นประโยชน0ต�อ
สังคม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๘ 
 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห'ข�อมูลตามวัตถุประสงค'ของการวิจัย 
 การเสนอผลการวิเคราะห0ข3อมูลในตอนนี้ ผู3วิจัยนําเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค0การวิจัยเป;น ๓ ด3านคือ ๑) เพ่ือสร3างและตรวจสอบความตรงของ
โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรม



 

๑๘๕ 

ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๒) เพ่ือศึกษาป7จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ 
๓) เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
 ๕.๑.๒.๑ ตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง 
มหาดไทย   
  ผลการตรวจสอบความสอดคล3องกลมกลืนของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทยท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนกับข3อมูลเชิงประจักษ0หลังปรับโมเดลการวิจัย พบว�าค�า p-value 
มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๘๑ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0 ค�าไค-สแควร0  
( 2χ ) เท�ากับ ๙๓.๗๙ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ ๗๖ ค�าสัดส�วนไค-สแควร0 ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๒๓ 
(เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๘ 
(เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว 
(AGFI) เท�ากับ ๐.๙๕ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ0 ค�า
รากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๓๑ (เกณฑ0ท่ีกําหนด
ต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0 ค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร0 (RMSEA) 
เท�ากับ ๐.๐๒๒ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ0มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) 
เท�ากับ ๕๒๗.๘๑ (เกณฑ0ท่ีกําหนดต3องมากกว�าหรือเท�ากับ ๒๐๐) ผลผ�านเกณฑ0แสดงให3เห็นว�า
ค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เชิงสมมติฐานท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึน
สอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ0ซ่ึงเป;นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว3  
 ๕.๑.๒.๒ ป<จจัยท่ีส5งผลต5อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรม
ป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
 จากผลการศึกษาพบว�า ค�าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได3 มีค�าความเท่ียงอยู�ระหว�าง 
๐.๕๐-๐.๙๒ โดยตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงสูงสุดคือ จิตภาวนา (Y13) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๙๒ 
รองลงมาคือ ศีลภาวนา (Y12) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๗๙ ส�วนตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงตํ่าสุดคือ 
ความรับผิดชอบต�อสังคม (X5) และค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Y21) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ 
๐.๕๒ เท�ากัน สําหรับค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ0 (R2) ของสมการโครงสร3างตัวแปรภายในแฝงพบว�า
มีค�าเท�ากับ ๐.๗๙ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานได3ร3อยละ ๗๙ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ3อมท่ีส�งผลต�อตัวแปรคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (WQL) พบว�า ตัวแปรดังกล�าวได3รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล3อมและภาระงาน 
(EN_TASK) โดยมีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๐.๘๕ แยกตามตัวแปรสังเกตได3ดังนี้ การสนับสนุนจากสังคม 
(๘๗%) บรรยากาศองค0การ (๘๒%) ความพึงพอใจในการทํางาน (๘๐%) วัฒนธรรมองค0การเชิง
สร3างสรรค0 (๗๕%) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม (๗๕%) และความรับผิดชอบต�อสังคม 
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(๗๒%) ตามลําดับ และตัวแปรภาวนา ๔ (PAVANA) ยังได3รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล3อมและ
ภาระงาน (EN_TASK) ด3วยเช�นกัน โดยมีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๐.๔๔ ซ่ึงเป;นค�าอิทธิพลท่ีมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ แต�ไม�พบอิทธิพลทางอ3อมจากตัวแปรสภาพแวดล3อมและภาระงาน 
  ๕.๑.๒.๓ เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 การวิจัยในการวิจัยนี้มี ๓ ตัวแปรแฝง อันประกอบด3วย สภาพแวดล3อมและภาระงาน 
หลักภาวนา ๔ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเม่ือทําการวิเคราะห0อิทธิพลแล3ว พบว�า 
สภาพแวดล3อมและภาระงาน มีอิทธิพลทางตรงต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีค�าอิทธิพลเป;น
ร3อยละ ๘๕ นอกจากนั้นตัวแปรภาวนา ๔ ก็ยังได3รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล3อมและภาระงาน
ด3วยเช�นกัน โดยมีค�าอิทธิพลเป;นร3อยละ ๔๔ ซ่ึงเป;นค�าอิทธิพลท่ีมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๑ แต�ไม�พบว�า ภาวนา ๔ นั้นเป;นตัวแปรส�งผ�าน หมายถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรม
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยนั้นไม�จําเป;นต3องอาศัยหลักธรรมข3อนี้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน อาจเนื่องด3วยกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป;นหน�วยงานท่ีทํางาน
เก่ียวกับช�วยเหลือประชาชนเม่ือได3รับภัยพิบัติ และบุคลากรส�วนใหญ�จําเป;นต3องออกปฏิบัติงานนอก
พ้ืนท่ี จึงไม�ค�อยได3นําหลักธรรมข3อนี้มาใช3 แต�ก็อาจเป;นตัวแปรส�งผ�านหรือมีอิทธิพลโดยตรงต�อ
คุณภาพชีวิตได3หากนําไปใช3กับองค0กรอ่ืนท่ีเป;นองค0กรเชิงพุทธ ส�วนป7จจัยท่ีส�งผลโดยตรงต�อคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานก็คือ สภาพแวดล3อมและภาระงาน ดังนั้นหากต3องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยนั้นต3องนําสภาพแวดล3อมและภาระ
งานจากการวิจัยครั้งนี้ไปกําหนดเป;นแผนพัฒนาบุคลากร และโครงการพัฒนาด3านต�าง ๆ ตามค�า
อิทธิพลท่ีได3จากการวิจัยในครั้งนี้คือ การสนับสนุนจากสังคม (๘๗%) บรรยากาศองค0การ (๘๒%) 
ความพึงพอใจในการทํางาน (๘๐%) วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 (๗๕%) วัฒนธรรมการทํางาน
แบบมีส�วนร�วม (๗๕%) และความรับผิดชอบต�อสังคม (๗๒%) ตามลําดับ  
 
๕.๒ อภิปรายผล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู3วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค0ของการวิจัย ๓ ส�วนคือ ๑) เพ่ือสร3าง
และตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๒) เพ่ือศึกษาป7จจัย
ท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย และ ๓) เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
 ๕.๒.๑ ตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง 
มหาดไทย  

 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง 
มหาดไทย ผลการตรวจสอบพบว�าค�า p-value มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๘๑ ค�าไค-สแควร0      
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( 2χ ) เท�ากับ ๙๓.๗๙ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ ๗๖ ค�าสัดส�วนไค-สแควร0 ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๒๓ 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๘ ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว 
(AGFI) เท�ากับ ๐.๙๕ ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ ค�ารากของ
ค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๓๑ ค�าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค�าพารามิเตอร0 (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๒๒ มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๕๒๗.๘๑ 
แสดงให3เห็นว�าค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิง
ประจักษ0 สอดคล3องกับศิริพร ลือวิภาสกุล๑ พ่ีพบว�า ความสอดคล3องของโมเดลโครงสร3าง
องค0ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของข3าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค๗กับข3อมูลเชิง
ประจักษ0พบว�าค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนคือ Chi-square = 1991.437, df = 908, Chi-
square/df (CMIN/DF) = 2.193, RMR = .043, RMSEA = .056, CFI = 1.000 แสดงว�ารูปแบบ
โมเดลการวิเคราะห0องค0ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของข3าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค ๗ เชิงยืนยันลําดับท่ีสองมีความสอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ0  
  จากผลการศึกษาพบว�าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ3อมท่ีส�งผลต�อตัวแปรคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (WQL) พบว�า ตัวแปรดังกล�าวได3รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล3อมและภาระ
งาน (EN_TASK) โดยมีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๐.๘๕ โดยแยกเป;นค�าอิทธิพลตามตัวแปรประจักษ0ได3แก� 
การสนับสนุนจากสังคม (๘๗%) บรรยากาศองค0การ (๘๒%) ความพึงพอใจในการทํางาน (๘๐%) 
วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 (๗๕%) วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม (๗๕%) และความ
รับผิดชอบต�อสังคม (๗๒%) ตามลําดับ สอดคล3องกับงานวิจัยของเจษฎา วิทยาสมบูรณ0๒ ท่ีพบว�า
ป7จจัยท่ีมีผลต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน ได3แก� ป7จจัยอายุราชการ ความม่ันคงในการทํางาน 
สภาพแวดล3อมในการทํางาน ค�าตอบแทนท่ียุติธรรม การติดต�อสื่อสารและการมีส�วนร�วมในการ
ทํางานมีระดับนัยสําคัญทางสถิติน3อยกว�า .๐๕ และยังสอดคล3องกับงานวิจัยของกมล กฤษวงศ0๓ ท่ี
พบว�าป7จจัยการบริหารงานในองค0กร ป7จจัยด3านสิ่งแวดล3อมในองค0กร ป7จจัยด3านความพึงพอใจ มีผล
ต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของข3าราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังสอดคล3องกับเจตนิพิฐ สุจิระกุล๔ ท่ีพบว�า ป7จจัยท่ีส�งผลต�อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของครู ได3แก� ป7จจัยด3านสภาพแวดล3อมในการทํางาน ป7จจัยด3านงานในหน3าท่ี

                                                 
 ๑ ศิริพร ลือวิภาสกุล, “คุณภาพชีวิตการทํางานของข3าราชการตํารวจไทย”, หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ๒๕๕๓). 
 ๒ เจษฎา วิทยาสมบูรณ0, “คุณภาพชีวิตในการทํางานของข3าราชการ: กรณีศึกษาเจ3าหน3าท่ีดับเพลิง

กองปฏิบัติการดับเพลิงท่ี ๑ สํานักป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร”, หลักสูตรรัฐศาสตร'และรัฐ
ประศาสนศาสตร', (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 

 ๓ กมล กฤษวงศ0, “ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของข3าราชการกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร”, วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร, ปmท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม–ธันวาคม 
๒๕๕๖). 

 ๔ เจตนิพิฐ สุจิระกุล, “ป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา, 
(คณะศึกษาศาสตร0: มหาวิทยาลัยวงษ0ชวลิตกุล, ๒๕๕๘). 



 

๑๘๘ 

รับผิดชอบ ป7จจัยด3านระบบบริหารจัดการโรงเรียน และป7จจัยด3านภาระหน3าท่ีพิเศษ ส�งผลต�อคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของครู โดยอธิบายความแปรปรวนได3ถึงร3อยละ ๖๘.๐๐   
   ตัวแปรภาวนา ๔ (PAVANA) ยังได3รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล3อมและภาระงาน 
(EN_TASK) ด3วยเช�นกัน โดยมีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๐.๔๔ ซ่ึงเป;นค�าอิทธิพลท่ีมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ แต�ไม�พบอิทธิพลทางอ3อมจากตัวแปรสภาพแวดล3อมและภาระงาน อาจเนื่องด3วยกรม
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป;นหน�วยงานท่ีทํางานเก่ียวกับช�วยเหลือประชาชนเม่ือได3รับภัยพิบัติ 
และบุคลากรส�วนใหญ�จําเป;นต3องออกปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี จึงไม�ค�อยได3นําหลักธรรมข3อนี้มาใช3 และ
ตัวแปรภาวนา ๔ นั้นเก่ียวกับการพัฒนาตนซ่ึงดูแล3วอาจไม�เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน เพราะ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของแนวคิดของ Walton (๑๙๗๓) หลายตัวแปรอยู�เหนือการควบคุมของ
เจ3าหน3าท่ี เช�น ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ความปลอดภัยในการทํางาน ความม่ันคงและ
ความก3าวหน3าในงาน ประชาธิปไตยในองค0กร และจากการสัมภาษณ0การพัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔ 
นั้นผู3เชี่ยวชาญส�วนใหญ�มองว�าจะส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว�า แต�ก็อาจเป;นตัวแปร
ส�งผ�านหรือมีอิทธิพลโดยตรงต�อคุณภาพชีวิตในการทํางานได3หากนําไปใช3กับองค0กรอ่ืนท่ีเป;นองค0กร
เชิงพุทธ  
 ๕.๒.๒ ป<จจัยท่ีส5งผลต5อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป:องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 จากผลการศึกษาพบว�า ค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ0 (R2) ของสมการโครงสร3างตัวแปร
ภายในแฝงพบว�ามีค�าเท�ากับ ๐.๗๙ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานได3ร3อยละ ๗๙ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ3อมท่ีส�งผลต�อ
ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบว�า ตัวแปรดังกล�าวได3รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล3อมและ
ภาระงาน โดยมีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๘๕% แต�ไม�พบอิทธิพลทางอ3อมจากตัวแปรภาวนา ๔ เม่ือแยกตาม
ตัวแปรประจักษ0พบว�า  
 การสนับสนุนจากสังคม มีอิทธิพลทางตรงต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีค�าอิทธิพล
เท�ากับ ๘๗% สอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�า ป7จจัยด3านสภาพแวดล3อม และป7จจัยด3านภาระงานสายสนับสนุนการ
สอนมีอิทธิพลทางตรงต�อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของครู๕ สอดคล3องกับงานวิจัยท่ี
ศึกษาป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช ผลการวิจัยพบว�า ความแปรปรวนถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของภาวะผู3นําท่ีรับผิดชอบต�อ
สังคม ความผูกพันในอาชีพ และคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดชได3ร3อยละ ๖๙.๓๐๖ สอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการ
ทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักงาน

                                                 
๕ ชาญณรงค0 อินอิว, “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, 

วารสารศึกษาศาสตร'มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปmท่ี ๑๕ ฉบับพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๕๖). 
๖ สุคัลธมาลา ง3าวทอง (เรืออากาศโทหญิง), “ป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของ

นายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”, การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี 
คร้ังท่ี ๒, (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0. ๒๕๕๘).  



 

๑๘๙ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว�า ป7จจัยการสนับสนุนจากสังคม และตัวแปรอ่ืน
ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความสุขในการทํางานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบนได3ร3อยละ ๗๐๗ และสอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษา
ป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิกรณีศึกษาใน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชผลการวิจัยพบว�า การสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ0ทางบวก
กับสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ๘ 
 บรรยากาศองค0การ มีอิทธิพลทางตรงต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีค�าอิทธิพล
เท�ากับ ๘๒% สอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
นายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ผลการวิจัยพบว�า ความสัมพันธ0ระหว�างบรรยากาศ
องค0การและคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมี
ความสัมพันธ0เชิงบวกในระดับสูงอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ สอดคล3องกับงานวิจัยท่ี
ศึกษาป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดาร
ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการวิจัยพบว�าป7จจัยเชิง
สาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือ
ตอนบน โดยป7จจัยพฤติกรรมการเป;นสมาชิกท่ีดีขององค0การ และตัวแปรอ่ืนในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดาร
ภาคเหนือตอนบนได3ร3อยละ ๗๐๙ และสอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ผลการวิจัยพบว�า โครงสร3างและกฎระเบียบ มีความสัมพันธ0ทางบวกกับสมดุลชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ๑๐ 
 ความพึงพอใจในการทํางาน มีอิทธิพลทางตรงต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีค�า
อิทธิพลเท�ากับ ๘๐% สอดคล3องกับงานของวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยท่ีมีความสัมพันธ0ต�อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรด3านสาธารณสุขโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว�า ความพึง
พอใจในการทํางาน (B=๐.๖๐๒, p<๐.๐๐๑) มีความสัมพันธ0เชิงบวกต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของ

                                                 
๗ ป�ยะพร วงษ0อุดม,“ป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาใน

พ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วารสารวไลยอลงกรณ'ปริทัศน', ปmท่ี 
๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙). 

๘ ฐานิดา ทิพวาที, “ป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”, วารสารพยาบาลทหารบก, ปmท่ี ๑๘ ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๐). 

๙ ป�ยะพร วงษ0อุดม,“ป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาใน
พ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, หน3า ๖๑-๗๙. 

๑๐ ฐานิดา ทิพวาที, “ป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”, (๒๕๖๐). 



 

๑๙๐ 

บุคลากรสาธารณสุขอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ๑๑ สอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ0เชิงสาเหตุความผูกพันต�อองค0การของพนักงานฝ�ายช�าง บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัย พบว�า ป7จจัยท้ังหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต�อองค0การ
ได3ร3อยละ ๖๔ โดยป7จจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสูด ได3แก� วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 รองลงมา คือ 
คุณภาพชีวิตการทํางานและความพึงพอใจในงาน ตามลําดับ๑๒  
 วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 มีอิทธิพลทางตรงต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีค�า
อิทธิพลเท�ากับ ๗๕% สอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ0เชิงสาเหตุความ
ผูกพันต�อองค0การของพนักงานฝ�ายช�าง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว�า ป7จจัย
ท้ังหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต�อองค0การได3ร3อยละ ๖๔ โดยป7จจัยท่ีมี
อิทธิพลสูงสูด ได3แก� วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0๑๓ 
 วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส�วนร�วม มีอิทธิพลทางตรงต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดย
มีค�าอิทธิพลเท�ากับ ๗๕% สอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชผลการวิจัย
พบว�า วัฒนธรรมการทํางานแบบเน3นการมีส�วนร�วม มีความสัมพันธ0ทางบวกกับสมดุลชีวิตการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพ๑๔    
  ความรับผิดชอบต�อสังคม มีอิทธิพลทางตรงต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีค�า
อิทธิพลเท�ากับ ๗๒% สอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานพบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคม กับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร (Quality of Work 
Life) มีความสัมพันธ0กันและเป;นไปในทิศทางเดียวกัน โดยองค0ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของกิจกรรม
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค0การธุรกิจประเด็นการปฏิบัติด3านแรงงานนั้นคือประเด็นการสาน
เสวนาทางสังคม และองค0ประกอบท่ีสําคัญรองลงมาคือการพัฒนาและฝ�กอบรมทรัพยากรมนุษย0๑๕

สอดคล3องกับงานวิจัยท่ีศึกษาป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหาร
พยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ผลการวิจัยพบว�า ความสัมพันธ0ระหว�างบรรยากาศองค0การ 
ภาวะผู3นําท่ีรับผิดชอบต�อสังคมและคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดชมีความสัมพันธ0เชิงบวกในระดับสูงอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ โดยมีค�า

                                                 
๑๑ สมเกียรติยศ วรเดช และปุญญพัฒน0 ไชยเมล0, “ป7จจัยท่ีมีความสัมพันธ0ต�อคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรด3านสาธารณสุขโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง”, วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปmท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๒
(มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘). 

๑๒ วิภานันท0 ภวพัทธ0 และสุวรรณา นาควิบูลย0วงศ0,“การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ0เชิงสาเหตุความ
ผูกพันต�อองค0การของพนักงานฝ�ายช�าง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)”, ว. เกษตรศาสตร' (สังคม), ปmท่ี ๓๖
(๒๕๕๘).  

๑๓ อ3างแล3ว.  
๑๔ ฐานิดา ทิพวาที, “ป7จจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติย

ภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”, หน3า ๑๙๒-๒๐๖. 
๑๕ เพ็ญนี ภูมิธรานนท0, “ความรับผิดชอบต�อสังคมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน”, วารสารสุทธิปริทัศน', ปmท่ี : 

๒๕ ฉบับท่ี : ๗๖ (๒๕๕๔). 



 

๑๙๑ 

สหสัมพันธ0ระหว�างคุณภาพชีวิตการทํางานของภาวะผู3นําท่ีรับผิดชอบต�อสังคม ความผูกพันในอาชีพ 
และคุณภาพชีวิตการทํางานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได3ร3อยละ ๖๙.๓๐๑๖ 
 ๕.๒.๓ เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 การวิจัยเก่ียวกับ “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย” ในครั้งนี้ผู3วิจัยได3
นําหลักธรรมภาวนา ๔ เข3ามาบูรณาการกับศาสตร0ทางด3านตะวันตก โดยในครั้งแรกได3ทบทวน
วรรณกรรมพบว�ามีตัวแปรเหตุสองตัวแปรนั่นคือ ตัวแปรป7จจัยสภาพแวดล3อม และตัวแปรภาระงาน 
โดยนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักภาวนา ๔ มาศึกษาร�วมด3วยเพ่ือเป;นตัวแปรส�งผ�านไปหา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน แต�หลังจากได3ตรวจสอบเชิงโครงสร3างตามหลักสถิติแล3วกับพบว�า ตัวแปร
ประจักษ0 ๒ ตัวแปรท่ีเป;นองค0ประกอบของภาระงานไม�สามารถเข3าสมการโครงสร3างได3 และเม่ือ
พิจารณาในลักษณะของตัวแปรแล3วก็จะพบว�า เป;นลักษณะของแรงผลักดันจากภายในของบุคคล
มากกว�าก็คือ ความผูกพันในอาชีพ จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน และมีค�าองค0ประกอบท่ีตํ่า
กว�าตัวแปรอ่ืนๆ ผู3วิจัยจึงได3จัดโมเดลใหม�เป;น ๓ ตัวแปรแฝง อันประกอบด3วย สภาพแวดล3อมและ
ภาระงาน หลักภาวนา ๔ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเม่ือทําการวิเคราะห0อิทธิพลแล3ว พบว�า 
สภาพแวดล3อมและภาระงาน มีอิทธิพลทางตรงต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีค�าอิทธิพลเป;น
ร3อยละ ๘๕ นอกจากนั้นตัวแปรภาวนา ๔ ก็ยังได3รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล3อมและภาระงาน
ด3วยเช�นกัน โดยมีค�าอิทธิพลเป;นร3อยละ ๔๔ ซ่ึงเป;นค�าอิทธิพลท่ีมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๑ แต�จากการวิเคราะห0เชิงปริมาณพบว�า ตัวแปรภาวนา ๔ นั้นไม�ส�งผลทางตรงต�อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แต�
ขัดแย3งกับการสัมภาษณ0เพราะทุกคนมองว�าหลักภาวนา ๔ จะทําให3คุณภาพชีวิตในการทํางานดีอย�าง
แน�นอน  
  ๑) ด3านกายภานาคือ การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีเป;นประโยชน0 การ
พักผ�อนท่ีเพียงพอ มีสุขภาพดี มีความสุขกายสบายใจ ย�อมปฏิบัติงานได3ดีกว�าช�วงท่ีเจ็บป�วย หรือมี
ความทุกข0กาย ทุกข0ใจ หากร�างกายแข็งแรง สมบูรณ0 ก็ถือว�ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีในเบ้ืองต3น สอดคล3อง
กับการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ0
ท่ีพบว�า ภาวนา ๔ ถือว�าเป;นหลักธรรมสําหรับการพัฒนา ฝ�กอบรมมนุษย0ให3มีความสามารถดํารงชีวิต
อยู�ในสังคมได3อย�างปกติสุข๑๗ สอดคล3องกับการศึกษาเรื่องผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ0ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม�พบว�า กิจกรรมกายภาวนาคือการจัด
กิจกรรมท่ีให3ผู3เรียนและผู3ปฏิบัติท่ีหลากหลายเพ่ือฝ�กการควบคุมสํารวมระวังในอินทรีย0สังวรทางตาหู

                                                 
๑๖ สุคัลธมาลา ง3าวทอง (เรืออากาศโทหญิง), “ป7จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อคุณภาพชีวิตการทํางานของ

นายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”, การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี 
คร้ังท่ี ๒, (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0, ๒๕๕๘). 
 

๑๗ พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ0”, วิทยานิพนธ'ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๙๒ 

จมูกลิ้นกายในระหว�างท่ีเรียนและปฏิบัติท้ังในอิริยาบถใหญ�คือยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย�อยเช�น
การบริโภคอาหารน้ําด่ืมขับถ�ายเป;นต3นหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล3อมภายนอกซ่ึงสัมพันธ0กับการ
เคลื่อนไหวทางกาย๑๘ และยังสอดคล3องกับการศึกษาเรื่องกลยุทธ0การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0ของ
สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว�า
ยุทธศาสตร0ในการคนด3านท่ี ๑ คือ การพัฒนากายได3แก� ต3องรู3อยู� รู3กิน รู3ปฏิบัติ แต�งกายให3เหมาะสม 
อยู�ร�วมกัน เรียนรู3ร�วมกัน อยู�แบบพอเพียง ตรวจสุขภาพร�างกาย การทําให3ร�างกายเติบโตแข็งแรง  
ออกกําลังกาย เล�นกีฬา มีสติอยู�กับความเคลื่อนไหวของกายทุก ๆ ขณะฝ�กความอดทน เป;นคนตรงต�อ
เวลาบุคลากรในองค0กรมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู3อยู�สมํ่าเสมอ จากการทํางานจากประสบการณ0และ
จากป7ญญา๑๙ 
  ๒) ด3านศีลภาวนาคือ การประพฤติปฏิบัติตนของเจ3าหน3าท่ีให3อยู�ในศีล หน�วยงานต�าง ๆ 
ต3องให3การสนับสนุน จัดกิจกรรม เช�นการทําบุญประจําปm การส�งเสริมการงดเหล3าเข3าพรรษา การ
ส�งเสริมการถือศีล ๕ ในองค0กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต�อต3านการทุจริตคอรัปชั่นในองค0กร 
ไม�เอารัดเอาเปรียบ สิ่งเหล�านี้ก็จะก�อให3เกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ0ท่ีดีต�อกัน ทํา
ให3คุณภาพชีวิตในการทํางานดีตามไปด3วย สอดคล3องกับการศึกษาเรื่องผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรม
ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ0ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม�พบว�า กิจกรรมศีลภาวนา
คือการจัดกิจกรรมท่ีให3ผู3เรียนและผู3ปฏิบัติต้ังอยู�ในกฎระเบียบตามท่ีตกลงกันอย�างเคร�งครัด ตลอดถึง
การสร3างความตระหนักรู3ในข3อปฏิบัติของการอยู�ร�วมกันของผู3เรียนและผู3ปฏิบัติการรักษาศีล และพระ
วินัย๒๐ และยังสอดคล3องกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธ0การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0ของสํานักงานส�งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว�ายุทธศาสตร0ในการคนด3านท่ี 
๒ คือ การพัฒนาศีล พัฒนาให3มีระเบียบวินัย ทําให3คนมีศีล ให3รู3ว�า “อะไรเหมาะ อะไรควร” มีเป(าหมาย
เดินไปสู�ทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบต�อหน3าท่ีการงานอย�างเต็มท่ีและเต็มความสามารถทํางาน
ด3วยความซ่ือสัตย0 เสียสละต�อส�วนรวม รับฟ7งความคิดเห็น ท่ีถูกต3อง๒๑  
  ๓) ด3านจิตภาวนา การพัฒนาจิตใจในท่ีทํางานนั้นต3องฝ�กมองโลกในแง�บวก ข�มจิตใจ ไม�
ปล�อยไปตามอารมณ0ความโกรธ เกลียดต�าง ๆ เพราะจิตเป;นนายกายเป;นบ�าว การจะพัฒนาจิตต3อง
หม่ันฝ�กฝนอยู�เป;นประจํา ควบคุมอารมณ0ให3มีความม่ันคง รู3จักยอมเป;น เย็นได3 ให3อภัย และมีความ
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�แก�เพ่ือนร�วมงาน เหมือนคําท่ีพระท�านว�าผู3ท่ีฝ�กจิตดีแล3วนะสุขมาให3 การพัฒนาจิตใจ
ส�งเสริมให3บุคคลมีความเข3มแข็ง ม่ันคงด3วยคุณธรรม มีเมตตา ขยันหม่ันเพียร อดทนและมีสมาธิใน
การปฏิบัติงาน จะส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสุขกับงาน เห็นคุณค�าของงาน 
และเห็นคุณค�าของตัวเอง จะก�อให3เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืนต�อไปได3 สอดคล3องกับการศึกษา
                                                 
 

๑๘ ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, “ผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม�”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม�, ๒๕๔๖).  
 

๑๙ ศุภกิจ  สุภกิจฺโจ,กลยุทธ0การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0ของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร,พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร'), (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   

 
๒๐ อ3างแล3ว. 

 
๒๑ อ3างแล3ว. 



 

๑๙๓ 

เรื่องผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ0ราชวิทยาลัยวิทยาเขต
เชียงใหม�พบว�า กิจกรรมจิตภาวนาคือการจัดกิจกรรมท่ีให3ผู3เรียนและผู3ปฏิบัติได3อบรมปฏิบัติทางจิต
เพ่ือพัฒนาสติให3เกิดสมาธิต้ังม่ันจดจ�อในระหว�างท่ีเรียนและฝ�กปฏิบัติให3ผู3เรียนเกิดความรู3สึกแช�มชื่น
และสนใจในการสอนและการฝ�กปฏิบัติโดยมีกิจกรรมการฝ�กสมาธิในรูปแบบต�าง ๆ ท่ีหลากหลายให3
เหมาะสมกับจริตของผู3ปฏิบัติ๒๒ และยังสอดคล3องกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธ0การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0
ของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว�า
ยุทธศาสตร0ในการคนด3านท่ี ๓ คือ การพัฒนาจิต บุคลากรมีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ และมีมนุษย
สัมพันธ0ดี พอใจในอาชีพของตน ต้ังใจทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว3ให3สําเร็จลุล�วงไปด3วยดี ปฏิบัติหน3าท่ี         
โดยความต้ังใจ และอดทนต�อหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมาย มีสมาธิในการปฏิบัติงานเป;นประจํามีการ 
บูรณาการหลักธรรมไปใช3ในการติดตามงาน๒๓ 
  ๔) ด3านป7ญญาภาวนา การทํางานโดยเฉพาะหน�วยงานของรัฐจําเป;นต3องใส�ใจในรายละเอียด 
รอบคอบ ป(องกันข3อผิดพลาดท่ีอาจส�งผลต�อประชาชน ประเทศชาติได3 ดังนั้นจึงต3องใช3ป7ญญาเข3ามา
ช�วย เพราะป7ญญาเป;นองค0ความรู3โดยภาพรวมทําให3คนมีเหตุผล ส�วนอารมณ0เป;นเรื่องของศรัทธา 
ดังนั้นการพัฒนาป7ญญาก็คือการพัฒนาเหตุผล ทําให3คนใช3เหตุผลมากกว�าอารมณ0 แก3ไขป7ญหาต�าง ๆ 
ได3ถูกจุดและตรงประเด็น รวมท้ังป7ญญาความรอบรู3ท่ีสามารถนํามาพัฒนาตน คน และงานได3อย�าง
ประสานสอดคล3อง ผู3มีป7ญญาจะสามารถพัฒนาตนเองได3ท�ามกลางภาวะวิกฤตต�าง ๆ และผ�านพ3น
ป7ญหาอุปสรรคไปได3 ก�อให3เกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานคือ คนสําราญ งานก็สําเร็จ สอดคล3องกับ
การศึกษาเรื่องผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ0ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม�พบว�า กิจกรรมป7ญญาภาวนาคือการจัดกิจกรรมท่ีให3ผู3เรียนและผู3ปฏิบัติเกิดความรู3
ความเข3าใจในหลักสูตรการเรียนรู3อย�างชัดแจ3ง๒๔ และยังสอดคล3องกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธ0การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย0ของสํานักงานส�ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรุงเทพมหานคร พบว�ายุทธศาสตร0ในการคนด3านท่ี ๔ คือ การพัฒนาป7ญญา ต3องคิดเป;น ทําเป;น 
เรียนรู3โดยการปฏิบัติงานสร3างความเข3าใจว�า มีทิศทางในการดําเนินงานอย�างไร แล3วมากําหนดเป;น
วิสัยทัศน0ขององค0กรเป;นปรัชญาท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ มีการเพ่ิมศักยภาพการทํางานคิดเป;นขบวนการ
ปฏิบัติหน3าท่ีโดยความละเอียดรอบคอบสามารถแก3ไขโดยใช3หลักการใช3เหตุผล มีการฝ�กทักษะมาใช3ใน
การพัฒนาสติป7ญญาก�อให3เกิดความคิดสร3างสรรค0ท่ีนําไปสู�การแก3ป7ญหาได3๒๕ 
  ดังนั้นหากต3องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรนั้นต3องนําสภาพแวดล3อมและภาระ
งานจากการวิจัยครั้งนี้ไปกําหนดเป;นแผนพัฒนาบุคลากร และโครงการพัฒนาด3านต�าง ๆ ตามค�า
อิทธิพลท่ีได3จากการวิจัยในครั้งนี้คือ การสนับสนุนจากสังคม (๘๗%) บรรยากาศองค0การ (๘๒%) 
ความพึงพอใจในการทํางาน (๘๐%) วัฒนธรรมองค0การเชิงสร3างสรรค0 (๗๕%) วัฒนธรรมการทํางาน

                                                 
 

๒๒ ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, “ผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม�”, (๒๕๔๖).   
 ๒๓ ศุภกิจ  สุภกิจฺโจ, กลยุทธ0การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0ของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร, (๒๕๕๗). 
 ๒๔ อ3างแล3ว. 
 ๒๕ อ3างแล3ว. 



 

๑๙๔ 

แบบมีส�วนร�วม (๗๕%) และความรับผิดชอบต�อสังคม (๗๒%) ตามลําดับ นอกจากนั้นก็ต3องส�งเสริม
ให3ปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ด3วยเพ่ือเป;นเครื่องกําหนดในการประพฤติปฏิบัติดีท้ังท้ังด3านกาย (body) 
ด3านความประพฤติหรือศีล (behavior) ด3านจิตใจ (mind) และด3านป7ญญา (wisdom) ในองค0กรและ
นําพาองค0กรไปสู�องค0กรอันพึงประสงค0ต�อไป 
 
๕.๓ ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเป;นข3อเสนอแนะได3ดังต�อไปนี้ 
 ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    ๑) ด3านการเพ่ิมคุณภาพชีวิตในการทํางานในมิติด3านส�วนตัว ในหน�วยงานรัฐอาจมี
บุคลากรท่ีมาจากหลายศาสนาดังนั้นหน�วยงานรัฐควรมีการกําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานในมิติด3านส�วนตัว โดยทําโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักภาวนา ๔ ของบุคลากรชาวพุทธ 
และโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักศาสนาของศาสนาอ่ืน ๆ ด3วย  

  ๒) ด3านการเพ่ิมคุณภาพชีวิตในการทํางานในมิติด3านเศรษฐกิจ และมิติด3าน
การเงิน ในหน�วยงานรัฐต3องกําหนดนโยบายด3านงบประมาณเพ่ือให3สอดคล3องกับสภาวะเศรษฐกิจ
และค�าครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานให3กับบุคลากรในองค0กร  

 ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นกรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีครอบคลุมท้ังการสนับสนุนทางสังคมแก�บุคลากร จัดกิจกรรมการสร3าง
บรรยากาศท่ีดีในองค0การ จัดกิจกรรมเพ่ือสร3างความพึงพอใจในการทํางาน กิจกรรมเก่ียวกับการ
พัฒนาองค0กรให3เป;นวัฒนธรรมเชิงสร3างสรรค0และการมีส�วนร�วม รวมท้ังสร3างโครงการท่ีเก่ียวข3องกับ
ความรับผิดชอบต�อสังคมด3วย  

 ๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานอีกด3านก็คือกรมป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยควรจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข3องกับการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ คือพัฒนาตามหลัก
กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตะภาวนา และป7ญญาภาวนา เพ่ือให3บุคลากรเป;นคนท่ีร�างกายดี มีศีล จิต
สงบ พบป7ญญา 
 ๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�  
  ๑) กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรส�งเสริมให3หน�วยงานเป;นหน�วยงานเชิง
พุทธ โดยการนําหลักธรรมภาวนา ๔ และหลักธรรมหมวดอ่ืน ๆ เข3ามาบูรณาการในการทํางานด3วย 
เพราะว�าจาการศึกษาไม�พบอิทธิพลของภาวนา ๔ ท่ีมีต�อคุณภาพชีวิตในการทํางาน แต�หลักภาวนา ๔ 
นั้นเป;นหลักธรรมท่ีใช3สําหรับการพัฒนาตนเองท้ังด3านกาย (body) ด3านความประพฤติหรือศีล 
(behavior) ด3านจิตใจ (mind) และด3านป7ญญา (wisdom) หากตนพัฒนาดีแล3ว งานก็จะดีตามไป
ด3วย 
  ๒) กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรให3การสนับสนุนบุคลากรให3มาก ๆ 
เนื่องจากผลการศึกษาชี้ให3เห็นว�าการสนับสนุนเป;นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต�อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยเฉพาะการการสนับสนุนด3านวัสดุอุปกรณ0 เช�น การสนับสนุนงบประมาณ วิทยุสื่อสาร 
คอมพิวเตอร0สํานักงาน ชุดปฏิบัติงานของเจ3าหน3าปฏิบัติการ รวมท้ังสถานท่ีทํางาน ท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
และการสนับสนุนด3านกําลังใจ ท้ังการยอมรับนับถือ คอยให3การช�วยเหลือ และให3คําแนะนํา การ



 

๑๙๕ 

สนับสนุนรางวัล กําลังใจจากผู3บังคับบัญชา เพ่ือนร�วมงาน สนับสนุนด3านข3อมูลข�าวสาร ให3คําแนะนํา 
และสนับสนุนด3านการเงินด3วย  
   ๓) กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรฝ�กอบรมเจ3าหน3าท่ีให3ตระหนักถึง
ภาระงาน และมีความภาคภูมิใจในการทํางาน เนื่องจากเป;นบุคลากรภาครัฐ เป;นข3าราชการของ
แผ�นดิน ได3รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ทุกการกระทําจะต3องเป;นไปเพ่ือประโยชน0สาธารณะ 
และไม�ส�งผลเสียหายแก�สังคม แต�จากผลการศึกษาพบว�าความรับผิดชอบต�อสังคมเป;นตัวแปรท่ี
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตในการทํางานอันดับสุดท3าย ท้ังท่ีงานของกรมป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยถือเป;นงานหลักท่ีต3องมีความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างสูง   
 ๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต5อไป 
   ๑) ควรมีการศึกษาป7จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพชีวิตในการทํางานด3วยการวิเคราะห0
องค0ประกอบ (Factor Analysis) เชิงสาเหตุเพ่ือนํามาสร3างตัวชี้วัดให3ครอบคลุมท้ังสภาพแวดล3อมและ
ภาระงาน และป7จจัยภายนอกองค0กร เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไม�ได3ทําการวิเคราะห0องค0ประกอบ 
(Factor Analysis) ก�อน ดังนั้นในข้ันตอนการตรวจสอบองค0ประกอบจากการศึกษาพบว�ามีค�าน้ําหนัก
องค0ประกอบ ๒ ด3านไม�สามารถนํามาวิเคราะห0ร�วมกับองค0ประกอบอ่ืน ๆ ได3 จึงทําให3ตัดออกจากร
โมเดลการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรม
ป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หากมีการศึกษาองค0ประกอบก�อนนํามาศึกษา
ความสัมพันธ0จะได3ตัวแปรและองค0ประกอบท่ีชัดเจนมากข้ึน  
   ๒) ควรนําหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ ไปศึกษากับหน�วยงานหรือองค0กรอ่ืนท่ีเป;น
องค0กรเชิงพุทธเพ่ือดูอิทธิพลทางอ3อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน เพราะจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ไม�พบว�าตัวแปรภาวนา ๔ มีอิทธิพลทางอ3อมต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากภาวนา ๔ เป;น
หลักธรรมท่ีพัฒนาตน ส�วนคุณภาพชีวิตในการทํางานของ Walton นั้นหลายประเด็นผู3ปฏิบัติงานไม�
สามารถควบคุมได3เช�น ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ความปลอดภัยในการทํางาน ความม่ันคง
และความก3าวหน3าในงาน เป;นต3น 
   ๓) ควรศึกษาวิจัยตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของข3าราชการพลเรือนท้ัง 
๔ มิติคือ มิติด3านส�วนตัว มิติด3านเศรษฐกิจ มิติด3านสังคม และมิติด3านการเงิน เพ่ือให3สอดคล3องกับ
บริบทของการพัฒนาข3าราชการไทย เพราะการศึกษาครั้งนี้นําแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
Walton ซ่ึงเป;นแนวคิดทางตะวันตก นอกจากนั้นควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข3ามาศึกษาร�วม
ด3วย และควรศึกษากับหลาย ๆ หน�วยงานเพ่ือให3เห็นคุณภาพชีวิตของข3าราชการไทยในภาพรวมด3วย 



 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ก. ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฏกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.   
 ข. ข�อมูลทุติยภูมิ   
(๑) หนังสือ: 
กิติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีการบริหารองค.การ. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : ชนะการพิมพ�, 

๒๕๒๙. 
ชาญชัย อาจินสมาจาร. พฤติกรรมในองค.การ. กรุงเทพมหานคร: สถานท่ีพิมพ�ศูนย�ส.งเสริมกรุงเทพ, 

๒๕๓๕. 
ทิพวรรณ หล.อสุวรรณรัตน�. ทฤษฎีองค.การสมัยใหม0. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�

แซทโฟร� พริ้นต้ิง, ๒๕๔๗. 
ธงชัย สันติวงษ�. การบริหารเชิงกลยุทธ.. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙. 
นงลักษณ� วิรัชชัย.โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห.สําหรับการวิจัย. พิมพ�ครั้งท่ี ๓.กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สถานท่ี

พิมพ�ศูนย�ส.งเสริมกรุงเทพ, ๒๕๓๕. 
พนัส หันนาคินทร�. ประสบการณ.ในการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ�, 

๒๕๔๒. 
พระธรรมป9ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
__________. พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ�ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ดวงแกAว, ๒๕๔๔. 
____________.  พจนานุกรมพุทธศาสน. ฉบับประมวลศัพท.. พิมพ�ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลศัพท.. พิมพ�ครั้ง ๑๐.

กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร�พริ้นเตอร�แมสโปรดักส� จํากัด, ๒๕๔๖. 
พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค.การสาธารณะ. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�แห.ง

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พรศักด์ิ ผ.องแผAว. ศาสตร.แห0งการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
มัลลิกา บุนนาค. สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
วิลาวรรณ รพีพิศาล. การบริหารทรัพยากรมนุษย.. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�วิจิตรหัตถกร, ๒๕๔๙. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน�. พฤติกรรมผู�บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘. 
สาคร สุขศรีวงศ�. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ� 

จี พี ไซเบอร�พรินท�, ๒๕๕๐. 



 

๑๙๗ 

 

สุภางค� จันทวานิช. การวิเคราะห.ข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูลภิญโญภานุวัฒน�. สถิติวิเคราะห.สําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร.และพฤติกรรมศาสตร.: เทคนิคการใช�โปรแกรม LISREL. กรุงเทพมหานคร: 
เจริญม่ันคงดีการพิมพ�, ๒๕๕๔. 

สุรางค� โคAวตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

สมพร สุทัศนีย�. มนุษยสัมพันธ.. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
สรAอยตระกูล (ติวยานนท�) อรรถมานะ. พฤติกรรมองค.การ. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: คณะ

รัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๐. 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระราชบัญญัติปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐. 

“ราชกิจจานุเบกษา”. เล.ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๕๒ ก วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๐. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔). กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ�สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ, ๒๕๕๙. 

อรุณ รักธรรม. “ทฤษฎีองค.การ”. ประมวลชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา. 
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 

อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร. ลักษณะวิชาและมิติต0าง ๆ. พิมพ�ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพ�เสมาธรรม, ๒๕๔๓. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ./วิทยานิพนธ./สารนิพนธ. : 
กิตติชัย สุธาสิโนบล. “การพัฒนารูปแบบการจัดการรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ

สะทAอนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห.งสังคมไทย”, ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรการสอน), บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 
๒๕๕๓.  

เจตนิพิฐ สุจิระกุล.“ปRจจัยท่ีส.งผลต.อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร�: มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล, ๒๕๕๘. 

เจษฎา วิทยาสมบูรณ�. “คุณภาพชีวิตในการทางานของขAาราชการ: กรณีศึกษาเจAาหนAาท่ีดับเพลิง กอง
ปฏิบัติการดับเพลิง ๑ สานักปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร”. สาร
นิพนธ. รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร.). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖. 

พระมหาธฤติ วิโรจโน. “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ�”. วิทยานิพนธ.ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.). 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วันชัย สุขตาม. “การพัฒนาทุนมนุษย�วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน�”. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร.ดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, 
๒๕๕๕. 



 

๑๙๘ 

 

ศิริพร ลือวิภาสกุล. “คุณภาพชีวิตการทํางานของขAาราชการตํารวจไทย”. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการจัดการ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ๒๕๕๓. 

ศุภกิจ  สุภกิจฺโจ. “กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของสํานักงานส.งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร.). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗.  

(๓) รายงานวิจัย : 
ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ. “ผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม.”. รายงานการวิจัย, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม., ๒๕๔๖. 

ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์. “รูปแบบการเตรียมความพรAอมเพ่ือเกษียณอายุราชการ : กรณีศึกษาขAาราชการ
ครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี”. รายงานการวิจัย. สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห.งชาติ, ๒๕๕๕. 

ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี. “คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ�”. รายงานการ
วิจัย. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ�, ๒๕๕๗. 

(๔) บทความ : 
กมล กฤษวงศ�. “ปRจจัยท่ีส.งผลต.อคุณภาพชีวิตการทํางานของขAาราชการกองอํานวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในราชอาณาจักร” วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร. ปVท่ี ๑ ฉบับท่ี 
๑ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๖): ๑๗-๑๘. 

ขวัญกมล  สาระบุตร. “คุณภาพชีวิตในการทํางาน : ปRจจัยต.อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”.
วารสารนักบริหาร. ปVท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๓): ๓๗-๔๑. 

ชาญณรงค� อินอิว. “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”.
วารสารศึกษาศาสตร.มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปVท่ี ๑๕ ฉบับพิเศษ (ตุลาคม, ๒๕๕๖): 
๑๑๓-๑๒๓. 

ฐานิดา ทิพวาที. “ปRจจัยทํานายสมดุลชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”. วารสารพยาบาลทหารบก. ปVท่ี ๑๘ 
ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑๙๒-๒๐๖. 

ฐิติกาญจน� คงชัย. “ปRจจัยท่ีส.งผลต.อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ของสถานศึกษา
ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”. Veridian E-
Journal, Silpakorn University. ปVท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐): 
๓๕๑-๓๖๔. 

ประภารัตน� พรมเอ้ียง. “คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม”.
วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปVท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม–เมษายน ๒๕๕๘): ๗๖๙-
๗๗๘. 
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ป9ยะพร วงษ�อุดม.“ท่ีศึกษาปRจจัยเชิงสาเหตุท่ีส.งผลต.อความสุขในการทํางานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน”. วารสาร วไลยอลงกรณ.ปริทัศน.. ปVท่ี ๖ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): 
๖๑-๗๙. 

เพ็ญนี ภูมิธรานนท�. “ความสัมพันธ�ระหว.างความรับผิดชอบต.อสังคมและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรขององค�การธุรกิจในประเทศไทย”. วารสารสุทธิปริทัศน.. ปVท่ี ๒๕ ฉบับท่ี 
๗๖ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๕๔): ๑๘๗-๒๐๔. 

วิภานันท� ภวพัทธ� และสุวรรณา นาควิบูลย�วงศ�.“การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุความ
ผูกพันต.อองค�การของพนักงานฝZายช.าง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)”. ว.เกษตรศาสตร. 
(สังคม). ปVท่ี ๓๖ (๒๕๕๘): ๔๙๘–๕๐๙. 

สุคัลธมาลา งAาวทอง (เรืออากาศโทหญิง). “ปRจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต.อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
นายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”. การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา
บริหารธุรกิจและการบัญชี. ครั้งท่ี ๒. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๕๘): ๑. 

สวนีย� แกAวมณี. “ความผูกพันต.อองค�การของพนักงาน”.วารสารการบริหารสาหรับนักบริหารงาน
บุคคลมืออาชีพ.ปVท่ี ๒๗ (๓) (๒๕๔๙): ๑๐-๑๖. 

สมเกียรติยศ วรเดช และปุญญพัฒน� ไชยเมล�. “ปRจจัยท่ีมีความสัมพันธ�ต.อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรดAานสาธารณสุขโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง”. วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปVท่ี 
๒๔ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๒๖๒-๒๗๒. 

อดิเทพ มโนการ. “การศึกษาสภาพแวดลAอมในการทํางานท่ีส.งผลต.อคุณภาพชีวิตของขAาราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร”. วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการ
บริหาร. ปVท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖): ๔๑. 

(๕) เอกสารท่ีไม0ได�ตีพิมพ.เผแพร0และเอกสารอ่ืน ๆ : 
ติน ปรัชญพฤทธิ์ . “ตัวแปรดAานพฤติกรรมศาสตร�ท่ีสําคัญในการพัฒนาองค�การ : ศึกษากรณี

ขAาราชการในสังกัดกรมส.งเสริมการเกษตร”. เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนา
องค.การหน0วยท่ี ๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๓๐. อัดสําเนา. 

ทวี เสริมภักดีกุล. “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดAวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ. 
๒๕๖๑”. กองพัฒนาและส.งเสริมการบริหารงานทAองถ่ิน ส.วนส.งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต. กรมส.งเสริมการปกครองส.วนทAองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 
สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๑.๓/๐๑๓๗, ๒๕๖๒.  

(๖) ส่ืออิเล็กทรอนิกส. : 
กองการเจAาหนAาท่ี กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. ข�อมูลบุคลากร กรม

ปf อ ง กั นและบรร เทาสา ธา รณะภั ย .  [ ออน ไลน� ] .  แหล. ง ท่ี ม า :  http://122 
155. 1. 141/ inner.personnel-4. 183/download/menu_3967/ .  [ 2 0  มิ ถุ น า ยน 
๒๕๖๑]. 
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กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย. ความเปgนมากรมปfองกันและบรรเทาสาธารณภัย. [ออนไลน�]. 
แหล.งท่ีมา: http://www.disaster.go.th/th/about-about01/ความเปyนมากรมปภ. 
[๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

(๗) สัมภาษณ./สนทนากลุ0ม 
สัมภาษณ� นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน. ผูA อํานวยการกองส.งเสริมการปJองกันสาธารณภัย, ๗ 

กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
นางปนัดดา ภู.เจริญศิลปz. ผูAอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดAานการปJองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
นายชัยณรงค� วาสนะสมสิทธิ์. รองอธิบดีกรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
นายอภิชัย อร.ามศรี. ผูAอํานวยการกองกิจการ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายสมบูรณ� มาลาลักษณ�. นายช.างโยธาอาวุโส กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
นางสาวมนัสฐนันท� มงคลรAอย. ผูAอํานวยการกลุ.มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๒. 
นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ. พนักงานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒.  
นางสาวจินตนา นันทิพัฒน�. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
นางสาวลสิริยา รักบํารุง. พนักงานพิมพ� ส. ๔, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายวินัย เรืองเกษม. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
นายพรพจน� เพ็ญพาส. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
ผูAอํานวยการกองการเจAาหนAาท่ี. กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๒.  
นางปราณี ผิวประเสริฐ. นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการกรมปJองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
ผศ. ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร�, ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง. ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
พระอุดมสิทธินายก. ผศ. ดร. รองเจAาคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีฝZายบริหาร คณะ
สังคมศาสตร�, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. ผศ.ดร. อาจารประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๒.  

สนทนากลุ.มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก. ผศ.ดร. รองคณบดี คณะสังคมศาสตร�, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. รองอธิการบดี ฝZายกิจการท่ัวไป, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร�, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
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ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. รองคณบดีฝZายวิชาการ คณะสังคมศาสตร�, ๘ มีนามคม 
๒๕๖๒. 
ศ. พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๘ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข�. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.อาจารย� 
ดร.สุริยา รักษาเมือง. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
อาจารย� ดร.กาญจนา ดําจุดติ. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
ผูAอํานวยการศูนย�ปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย. เขต ๑ ปทุมธานี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายเชาวลิต อะหมัด. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
สิบเอกศราวุธ สีดา. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
นายณรงค�ศักด์ิ คําวัตร�. นายช.างเครื่องกลอาวุโส  กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
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๒๑๓ 
 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส*งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ของบุคลากรกรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย    
 คําช้ีแจง  

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซ่ึง
การศึกษาจะเป]นประโยชนAด7านองคAความรู7เก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร และจะช5วยให7นักวิจัย นักวิชาการ หรือองคAกรท่ี
เก่ียวข7อง สามารถนําองคAความรู7ไปประยุกตAใช7ให7เกิดประโยชนA อันเป]นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัย
เชิงลึก และการพัฒนาบุคลากรตามโมเดลเพ่ือส5งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรต5อไป คําตอบของท5านจะถือเป]นความลับ และไม5มีผลกระทบต5อท5านแต5ประการใด ดังนั้น
ใคร5ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม ให7ตรงกับความเป]นจริงของท5านให7มากท่ีสุดและครบทุกข7อ 
ผู7วิจัยขอขอบคุณท5านท่ีกรุณาให7ความร5วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป]นข7อมูลในการวิจัยมา 
ณ โอกาสนี้ด7วย 

 
แบบสอบถามนี้เป]นคําถามเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดย
แบ5งออกเป]น ๖ ตอน ดังนี้      

 
ตอนท่ี ๑ เป]นคําถามเก่ียวกับป_จจัยส5วนบุคคล    
ตอนท่ี ๒ เป]นคําถามเก่ียวกับป_จจัยด7านสภาพแวดล7อม 

 ตอนท่ี ๓ เป]นคําถามเก่ียวกับป_จจัยด7านภาระงาน 
  ตอนท่ี ๔ เป]นคําถามเก่ียวกับตัวแปรส5งผ5านได7แก5 ภาวนา ๔ 
 ตอนท่ี ๕ เป]นคําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
 ตอนท่ี ๖ ข7อเสนอแนะ 

 
(………………………………………….) 

           นายภูรภีัทรA ห7วยหงษAทอง    
 
 
 
 
 



 

๒๑๔ 
 

ตอนท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับป4จจัยส*วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม   
คําช้ีแจง กรุณาใส5เครื่องหมาย � ลงในช5อง (   ) ท่ีตรงกับความเป]นจริงของท5านมากท่ีสุด 
๑. เพศ 
   (    ) ชาย    (    ) หญิง 
๒. อายุ 

(    ) ๒๐ – ๓๐ ปd   (    ) ๓๑ – ๔๐ ปd   
 (    ) ๔๑ – ๕๐ ปd   (    ) ๕๑ – ๖๐ ปd  
๓. สถานภาพสมรส 
  (    ) โสด    (    ) สมรส 
  (    ) หย5าร7าง / หม7าย   (    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………….. 
๔. ระดับการศึกษา 
  (    ) ตํ่ากว5าปริญญาตรี   (    ) ปริญญาตรี 

(    ) ปริญญาโท    (    ) ปริญญาเอก 
๕. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

(    ) ๑-๕ ปd    (    ) ๖-๑๐ ปd 
(    ) ๑๑-๑๕ ปd    (    ) ๑๖-๒๐ ปd    
(    ) ๒๑ ปdข้ึนไป   

๖. รายได7เฉลี่ยต5อเดือน 
(    ) ๑๐,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท   (    ) ๒๐,๐๐๑–๓๐,๐๐๐ บาท   
(    ) ๓๐.๐๐๑–๔๐,๐๐๐ บาท    (    ) ๔๐,๐๐๑ บาท ข้ึนไป 

  
ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับป4จจัยด�านสภาพแวดล�อม 
คําช้ีแจง โปรดอ5านข7อความต5อไปนี้โดยละเอียด แล7วทําเครื่องหมาย �ลงในช5องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู7สึกของท5านซ่ึงเป]นจริงมากท่ีสุดเพียงข7อเดียว 

ข�อ ป4จจัยด�านสภาพแวดล�อม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. วัฒนธรรมองค&การเชิงสร�างสรรค&      
๑ องคAกรท5านมีการระบุค5านิยมในการทํางานไว7เป]น

ลายลักษณAอักษรอย5างชัดเจน 
     

๒ องคAกรท5านมุ5งส5งเสริมให7สมาชิกในองคAกรมีการ
ปฏิสัมพันธAกันอย5างสมํ่าเสมอ เช5น ทานข7าว
ด7วยกัน จัดกิจกรรมสาธารณะร5วมกัน 

     



 

๒๑๕ 
 

ข�อ ป4จจัยด�านสภาพแวดล�อม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๓ องคAกรท5านสนับสนุนช5วยเหลือซ่ึงกันและกันใน
ทุกด7าน และทุกหน5วยงาน  

     

๔ องคAกรท5านช5วยกันสนับสนุนให7สมาชิกประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน 

     

๕ องคAกรท5านเน7นการทํางานโดยคํานึงถึงความพึง
พอใจและความเป]นมิตรกับประชาชนเป]นหลัก 

     

 ๒. วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส*วนร*วม      
๖ องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพใน

การทํางานเท5า ๆ กัน 
     

๗ องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมีส5วนร5วมในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน 

     

๘ องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมีส5วนร5วมในการ
ปฏิบัติการเท5า ๆ กัน 

     

๙ องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมีส5วนร5วมในการ
รับผลประโยชนAจากการดําเนินงาน 

     

๑๐ องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมีส5วนร5วมในการ
ประเมินผลการทํางานทุกข้ันตอน 

     

 ๓. บรรยากาศองค&การ       
๑๑ การสั่งการของหน5วยงานท5านมีความรวดเร็วและ

คล5องตัวทันต5อเหตุการณA 
     

๑๒ ความสัมพันธAของท5านกับหัวหน7ามีความเป]นไป
ด7วยดี 

     

๑๓ ท5านรู7สึกอบอุ5นและประทับใจในการปฏิบัติงาน
ของท5านกับเพ่ือนร5วมงานในองคAการ 

     

๑๔ ท5านได7รับคําแนะนํา และความช5วยเหลือจาก
เพ่ือนร5วมงานอยู5สมํ่าเสมอเม่ือเกิดป_ญหา 

     

๑๕ องคAการของท5านมีการให7รางวัลผลตอบแทน 
สอดคล7องกับผลการปฏิบัติงาน 

     

 ๔. การสนับสนุนจากสังคม      
๑๖ หัวหน7างานและเพ่ือนร5วมงานคอยให7การ      



 

๒๑๖ 
 

ข�อ ป4จจัยด�านสภาพแวดล�อม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

สนับสนุนให7กําลังใจท5านเสมอมา 
๑๗ หัวหน7าและเพ่ือนร5วมงานคอยให7คําแนะนําเสมอ

เก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงาน 
     

๑๘ หัวหน7าและเพ่ือนร5วมงานให7การสนับสนุนด7าน
ข7อมูลข5าวสารแก5ท5านเป]นอย5างดี 

     

๑๙ หัวหน7าและเพ่ือนร5วมงานคอยให7คําแนะนําและ
สนับสนุนด7านการเงินแก5ท5านเสมอมา 

     

๒๐ หัวหน7าและเพ่ือนร5วมงานให7การสนับสนุน
แรงงานและวัสดุต5าง ๆ เม่ือท5านจะออก
ปฏิบัติงาน 

     

 
ตอนท่ี ๓ เป=นคําถามเก่ียวกับป4จจัยด�านภาระงาน 
คําช้ีแจง โปรดอ5านข7อความต5อไปนี้โดยละเอียด แล7วทําเครื่องหมาย �ลงในช5องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู7สึกของท5านซ่ึงเป]นจริงมากท่ีสุดเพียงข7อเดียว  

ข�อ ป4จจัยด�านภาระงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ความรับผิดชอบต*อสังคม      
๑ หน5วยงานของท5านปฏิบัติงานด7วยความเต็มใจ 

โดยไม5หวังผลตอบแทนใด ๆ 
     

๒ หน5วยงานของท5านมีการควบคุม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเพ่ือให7เป]นไปตามกฎหมาย 

     

๓ หน5วยงานของท5านมีการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานอย5างชัดเจน 

     

๔ หน5วยงานของท5านมีการติดตามประเมินความ
ต7องการของประชาชนอย5างสมํ่าเสมอ 

     

๕ หน5วยงานของท5านมีการพัฒนาและดําเนินงานใน
เชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต7องการของ
ประชาชน 

     



 

๒๑๗ 
 

ข�อ ป4จจัยด�านภาระงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๒. ความพึงพอใจในการทํางาน      
๖ ท5านทํางานอย5างมีความสุขโดยปราศจาก

ความเครียด 
     

๗ งานท่ีท5านทําเป]นงานท่ีได7รับการยอมรับนับถือ
จากคนในสังคม 

     

๘ ในหน5วยงานของท5านมีการพิจารณาความดี
ความชอบอย5างเป]นธรรม 

      

๙ หน5วยงานของท5านมีการจัดห7อง สภาพการ
ทํางานอย5างดี และเหมาะสม 

     

๑๐ ท5านพอใจในอาชีพนี้เนื่องจากเป]นอาชีพท่ีมี
เกียรติในสังคม 

     

 ๓. ความผูกพันในอาชีพ      
๑๑ แม7ว5าท5านจะมีโอกาสเปลี่ยนไปทําอาชีพอ่ืน และ

มีได7รายได7ท่ีสูงกว5าแต5ท5านก็สมัครใจท่ีจะทํา
อาชีพนี้ต5อไป 

     

๑๒ ท5านเชื่อม่ันว5าการทําอาชีพนี้จะทําให7ท5านมี
ความสุขในการทํางาน เนื่องจากเป]นสิ่งท่ีท5านรัก 

     

๑๓ ความสําเร็จขององคAการส5วนหนึ่งมีผลมาจากการ
ปฏิบัติงานของท5าน 

     

๑๔ หากมีใครพูดถึงอาชีพของท5านในทางท่ีเสียหาย
ท5านจะรู7สึกไม5สบายใจ 

     

๑๕ หากมีผู7เข7าใจเก่ียวกับอาชีพของท5านผิด ท5านจะ
อธิบายสิ่งท่ีถูกต7องให7เขาเข7าใจ 

     

 ๔. จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน      
๑๖ ท5านมีความต7องการทํางานและจงรักภักดีต5อ

องคAการเสมอมา 
     

๑๗ ท5านปรารถนาหรือต7องการท่ีจะปฏิบัติงานให7
ประสบความสําเร็จแม7งานนั้นจะยากก็ตาม 

     

๑๘ ท่ีผ5านมาท5านปฏิบัติงานอย5างมีความสุข ไม5รู7สึก
เบ่ือหน5ายและท7อถอยเลย 

     



 

๒๑๘ 
 

ข�อ ป4จจัยด�านภาระงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๙ ท5านจะปฏิบัติงานเกินเวลาโดยไม5ต7องการสิ่งตอบ
แทนใด ๆ หากงานนั้นยังไม5เสร็จ 

     

๒๐ ท5านมีความต้ังใจ เต็มใจ และทุ5มเทในการ
ปฏิบัติงานอย5างต5อเนื่องเสมอมา 

     

 
ตอนท่ี ๔ เป=นคําถามเก่ียวกับตัวแปรส*งผ*านได�แก* ภาวนา ๔ 
คําช้ีแจง โปรดอ5านข7อความต5อไปนี้โดยละเอียด แล7วทําเครื่องหมาย �ลงในช5องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู7สึกของท5านซ่ึงเป]นจริงมากท่ีสุดเพียงข7อเดียว  

ข�อ ภาวนา ๔ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. กายภาวนา      
๑ ท5านมีการออกกําลังกายเป]นประจําทุกวันเพ่ือให7

ร5างกายพร7อมสําหรับการทํางาน 
     

๒ ท5านมีน้ําใจและช5วยเหลือเพ่ือนร5วมงานเสมอใน
ทุก ๆ เรื่อง 

     

๓ ท5านทํางานโดยยึดหลักความถูกต7องและเป]น
ธรรม  

     

๔ เม่ือท5านต้ังใจทํางานอะไรแล7ว จะต7องพยายาม
ทําให7สําเร็จลุล5วงไปด7วยดีท่ีสุด 

     

๕ ท5านตระหนักถึงความเดือดร7อนท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทําท่ีไม5สํารวมระวังทางกาย วาจา ใจ ท่ีมีต5อ
ตนเองและผู7อ่ืน 

     

 ๒. ศีลภาวนา       
๖ ท5านมีความรับผิดชอบต5อหน7าท่ี ทํางานอย5าง

เต็มท่ีและเต็มความสามารถ 
     

๗ ท5านปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข7อบังคับ
อย5างเคร5งคัด 

     

๘ ท5านทํางานด7วยความซ่ือสัตยAและยึดม่ันใน
ศีลธรรม จรรยาบรรณของอาชีพ 

      



 

๒๑๙ 
 

ข�อ ภาวนา ๔ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๙ ในการปฏิบัติงานท5านจะให7ความสําคัญกับการไม5
เบียดเบียนหรือก5อความเดือดร7อนให7กับใคร 

     

๑๐ ท5านมีการปฏิบัติตนโดยการรักษาศีลห7าอยู5เป]น
ประจํา 

     

 ๓. จิตภาวนา      
๑๑ ท5านปฏิบัติหน7าท่ีโดยความต้ังใจและอดทน 

ต5อหน7าท่ีท่ีได7รับมอบหมาย 
     

๑๒ ท5านมีความมุงม่ันต5อการพัฒนางานให7บรรลุ 
เปQาหมายอย5างดีท่ีสุด 

     

๑๓ ท5านมีความม่ันใจว5าได7ปฏิบัติหน7าท่ีอย5างเต็มท่ี 
และดีท่ีสุด 

     

๑๔ การปฏิบัติงานของท5านมีความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

     

๑๕ ท5านปฏิบัติงานโดยเอาใจฝ_กใฝlตรวจสอบผลงาน
อยู5เสมอ 

     

 ๔. ป4ญญาภาวนา      
๑๖ ท5านได7ปฏิบัติหน7าท่ีโดยความระเอียดรอบครอบ      
๑๗ ท5านได7ใช7เหตุและผลพิจารณาอย5างถ่ีถ7วนในการ

ปฏิบัติหน7าท่ีของท5าน 
     

๑๘ เม่ือมีป_ญหาเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติหน7าท่ีอยู5 
ท5านจะควบคุมสติ และแก7ไขโดยใช7หลักเหตุผล 

     

๑๙ ท5านเป]นคนท่ีสามารถแก7ป_ญหาเฉพาะหน7าได7      
๒๐ ท5านให7อภัยกับผู7ท่ีทําผิดพลาดและยกย5อง

สรรเสริญผู7ท่ีทําความดี 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒๐ 
 

ตอนท่ี ๕ เป=นคําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คําช้ีแจง โปรดอ5านข7อความต5อไปนี้โดยละเอียด แล7วทําเครื่องหมาย �ลงในช5องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู7สึกของท5านซ่ึงเป]นจริงมากท่ีสุดเพียงข7อเดียว  

ข�อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ค*าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม      
๑ เงินเดือนท่ีท5านได7รับมีเหลือพอท่ีจะเก็บเป]นเงิน

ออม 
     

๒ เงินเดือนท่ีท5านได7รับมีความเหมาะสมเม่ือเทียบ
กับผู7ท่ีมีอายุงานหรือตําแหน5งงานใกล7เคียงกันใน
องคAกรอ่ืน 

     

๓ การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความเหมาะสมกับผลการ
ปฏิบัติงาน 

     

๔ ท5านได7รับสิทธิและความคุ7มครองในการ
ปฏิบัติงานเทียบได7ไม5ต่ํากว5าสิทธิท่ีกําหนดไว7ใน
กฎหมายว5าด7วยการคุ7มครองแรงงาน 

     

๕ สวัสดิการท่ีได7รับมีความเหมาะสม และเทียบได7
ไม5ต่ํากว5าสิทธิท่ีกําหนดไว7ในกฎหมายว5าด7วยการ
ประกันสังคม 

     

 ๒. ความปลอดภัยในการทํางาน      
๖ สถานท่ีปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสะดวกต5อ

การทํางานสะอาดเป]นระเบียบ มีระบบระบาย
อากาศและแสงสว5างท่ีเพียงพอ 

     

๗ มีเครื่องมือเครื่องใช7 วัสดุ อุปกรณAเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและทันสมัย 

     

๘ มีการอบรมหรือให7ความรู7ด7านความปลอดภัย
และการปQองกันอุบัติภัยในรูปแบบใหม5 

      

๙ มีสถานท่ีหรือมีการจัดกิจกรรมท่ีส5งเสริมสุขภาพ
แก5เจ7าหน7าท่ี 

     

๑๐ มีการตรวจสุขภาพประจําปdท่ีครอบคลุมเพียงพอ
และเหมาะสม 

     

 ๓. ความม่ันคงและความก�าวหน�าในงาน      
๑๑ งานท่ีท5านปฏิบัติเป]นท่ียอมรับของคนในสังคม      



 

๒๒๑ 
 

ข�อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๒ หน5วยงานมีการสนับสนุนให7เสนอผลงานเพ่ือ
ความก7าวหน7า 

     

๑๓ ท5านมีโอกาสก7าวหน7าในการเลื่อนตําแหน5งหรือ
เลื่อนระดับท่ีสูงข้ึนอย5างเหมาะสม ไม5ช7าเกินไป
เม่ือเทียบกับบุคลากรในองคAกรอ่ืนๆ 

     

๑๔ ท5านมีความม่ันใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปdและการประเมินเพ่ือต5อ
สัญญาจ7าง ว5ามีความเหมาะสมและเท่ียงธรรม 

     

๑๕ หน5วยงานมีหลักเกณฑAการจ5ายเงินทดแทนเม่ือ
เลิกจ7างท่ีเหมาะสมและไม5ต่ํากว5าท่ีกฎหมาย
แรงงานกําหนด 

     

 ๔. การพัฒนาความสามารถของบุคคล      
๑๖ หน5วยงานมีการมอบหมายท5านให7ปฏิบัติงานท่ี

ต7องใช7ความรู7ความสามารถท่ีสูงข้ึนอยู5เสมอ 
     

๑๗ ท5านมีอิสระท่ีจะใช7ความรู7ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย5างเต็มท่ี สามารถนําแนวคิดใหม5ๆ 
มาพัฒนางานให7มีประสิทธิภาพ 

     

๑๘ หน5วยงานมีระเบียบ ข7อบังคับและระบบงานท่ี
สนับสนุนให7ใช7ความรู7ความสามารถเฉพาะตาม
ตําแหน5งในการปฏิบัติงานได7อย5างเต็มท่ี 

     

๑๙ ท5านสามารถศึกษาและค7นคว7าข7อมูลข5าวสารใน
องคAการได7ตลอดเวลา 

     

๒๐ ท5านมีโอกาสได7ฝmกอบรมเพ่ือนําความรู7มาพัฒนา
งานให7มีประสิทธิภาพ 

     

 ๕. การบูรณาการทางสังคม      
๒๑ หน5วยงานมีการทํางานร5วมกันโดยคํานึงถึงหน7าท่ี

และความสามารถมากกว5าเรื่องส5วนตัว ไม5มีการ
แบ5งพรรคแบ5งพวก 

     

๒๒ ท5านได7รับการสนับสนุนและให7คําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานจากผู7บังคับบัญชาและเพ่ือนร5วมงาน 

     

       



 

๒๒๒ 
 

ข�อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๒๓ ท5านได7รับการประสานงาน สนับสนุน และ
ช5วยเหลือจากหน5วยงานต5างส5วนงานเป]นอย5างดี 

     

๒๔ ท5านรับทราบความก7าวหน7าหรือป_ญหาของ
องคAการ และมีส5วนร5วมในการเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาหรือแก7ไขป_ญหาในองคAการร5วมกัน 

     

๒๕ หน5วยงานมีการจัดกิจกรรมท่ีส5งเสริมให7บุคลากร
ได7มีโอกาสพบปะสังสรรคAเพ่ือ 
สร7างมนุษยสัมพันธAท่ีดีต5อกัน 

     

 ๖. ประชาธิปไตยในองค&กร      
๒๖ ท5านสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทาง

หรือนโยบายในการปฏิบัติงานต5อผู7บริหารได7
อย5างเต็มท่ี 

     

๒๗ ท5านมีสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ีได7รับ
มอบหมาย 

     

๒๘ ผู7บังคับบัญชาให7ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
และการกําหนดภาระงาน 

     

๒๙ ท5านให7ความเคารพต5อหน7าท่ีของตนเองและ
บุคคลอ่ืนเสมอ 

     

๓๐ เจ7าหน7าท่ีในองคAการไม5ก7าวก5ายเรื่องส5วนตัวท่ีไม5
เก่ียวข7องกับการปฏิบัติงาน 

     

 ๗. ความสมดุลระหว*างงานกับชีวิตส*วนตัว      
๓๑ ท5านไม5ต7องทํางานนอกเวลาปฏิบัติงานหรือนํา

งานกลับไปทําท่ีบ7าน 
     

๓๒ ภาระงานท่ีท5านรับผิดชอบไม5ทําให7เกิดป_ญหากับ
สุขภาพร5างกายและจิตใจ เช5น เครียด นอนไม5
หลับ ปlวยง5าย 

     

๓๓ ท5านสามารถเข7าร5วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององคAการ
ได7เสมอ  

     

๓๔ ท5านมีเวลาว5างให7กับตนเองและครอบครัวได7
อย5างมีความสุข 

     

       



 

๒๒๓ 
 

ข�อ คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๓๕ ท5านได7รับสิทธิการลาหยุดงาน (โดยได7รับ
เงินเดือน) ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

     

 ๘. ลักษณะงานท่ีเป=นประโยชน&ต*อสังคม      
๓๖ ท5านสามารถถ5ายทอดให7บุคคลภายนอกรับรู7ได7ว5า

องคAการของตนเองมีประโยชนAต5อสังคมและ
ประเทศชาติ 

     

๓๗ หน5วยงานมีการจัดกิจกรรมท่ีเป]นประโยชนAต5อ
สังคม เช5น การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ป_ญญาและการอนุรักษAสิ่งแวดล7อม 

     

๓๘ หน5วยงานมีการจัดกิจกรรมด7านการประหยัด
พลังงานหรือทรัพยากรในองคAการ 

     

๓๙ ท5านนําความรู7จากการปฏิบัติงานไปประยุกตAใช7
ในชีวิตประจําวัน ท่ีเป]นประโยชนAต5อสังคมได7 

     

๔๐ หน5วยงานท5านเข7าไปมีส5วนร5วมในการรณรงคAด7าน
การเมืองเสมอ 

     

 
ตอนท่ี ๖ ข�อเสนอแนะ 
๑. ด7านค5าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ด7านความปลอดภัยในการทํางาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ด7านความม่ันคงและความก7าวหน7าในงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

๒๒๔ 
 

๔. ด7านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ด7านการบูรณาการทางสังคม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. ด7านประชาธิปไตยในองคAกร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. ด7านความสมดุลระหว5างงานกับชีวิตส5วนตัว  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘. ด7านลักษณะงานท่ีเป]นประโยชนAต5อสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
"ขอบคุณทุกท*านท่ีให�ความร*วมมือในการตอบแบบสอบถามเป=นอย*างดี" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

เร่ือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส*งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรกรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

 
ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ&
 
วัน/เดือน/ปd ท่ีให7สัมภาษณA
 

ชื่อ .................................................
อายุ.....................
 
ตอนท่ี ๑ คุณภาพชีวิตในการทํางาน
  ค5าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม

ความปลอดภัยในการทํางาน
ความม่ันคงและความก7าวหน7าในงาน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล
การบูรณาการทางสังคม
ประชาธิปไตยในองคAกร
ความสมดุลระหว5างงานกับชีวิตส5วนตัว
ลักษณะงานท่ีเป]นประโยชนAต5อสังคม

ท5านคิดว5าคุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง 
ธารณภัยนั้นดีแล7วหรือยัง หรือยังควรมีส5งเสริมในด7านไหนอีกบ7าง
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………..……………………………………………………………………………………………………….……………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………..……………..……………………………………………………………………
 
 
 

 
แบบสัมภาษณ& 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส*งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรกรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

 

ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ& 

ปd ท่ีให7สัมภาษณA……………………………………………เวลา……………………………

..................................................................... นามสกุล................................................
..................... ปd ตําแหน5ง............................................................................................

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ค5าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
ความปลอดภัยในการทํางาน  
ความม่ันคงและความก7าวหน7าในงาน  
การพัฒนาความสามารถของบุคคล  
การบูรณาการทางสังคม  
ประชาธิปไตยในองคAกร  
ความสมดุลระหว5างงานกับชีวิตส5วนตัว  
ลักษณะงานท่ีเป]นประโยชนAต5อสังคม 

ท5านคิดว5าคุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง ๘ ด7านของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสา
นั้นดีแล7วหรือยัง หรือยังควรมีส5งเสริมในด7านไหนอีกบ7าง 

………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………..……………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………….

 

๒๒๕ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส*งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรกรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

……………………………น. 

................................................ 
............................................................................................ 

กรมปQองกันและบรรเทาสา

………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………..……………………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 



 

๒๒๖ 
 

ตอนท่ี ๓ ป4จจัยท่ีส*งผลต*อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
๓.๑ ป4จจัยภายในองค&กร 
๑) ในเรื่องเก่ียวกับ “การสนับสนุนจากสังคม” ท5านคิดว5าควรจะมีการสนับสนุนแบบใด 

หรือด7านใดบ7าง เพ่ือเป]นการส5งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ7าหน7าท่ีกรมปQองกันและบรรเทา
และสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

๒) ท5านคิดว5าจะสร7าง “บรรยากาศในองค&กร” อย5างไรเพ่ือส5งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของเจ7าหน7าท่ีกรมปQองกันและบรรเทาและสาธารณภัย  

……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..…………………………………………………………………………………………..……………… 

๓) ท5านคิดว5าจะทําอย5างไรเพ่ือให7บุคลากรของกรมปQองกันและบรรเทาและสาธารณภัยมี 
“ความพึงพอใจในการทํางาน” และเพ่ือส5งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานมากข้ึน 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..………………………………………………………………………………………………..………… 

๔) ท5านคิดว5า “การสร�างวัฒนธรรมองค&กรเชิงสร�างสรรค&” ควรจะมีกิจกรรมหรือทํา
อย5างไรเพ่ือเสริมสร7างคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ7าหน7าท่ีกรมปQองกันและบรรเทาและสาธารณ
ภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………..……………..………………………………………………………………………………………………..……… 

๕) ท5านคิดว5าจะทําอย5างไรให7องคAกรมี “วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส*วนร*วม” 
เพ่ือท่ีจะส5งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ7าหน7าท่ีกรมปQองกันและบรรเทาและสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

๖) ท5านคิดว5าการทํางานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต*อสังคมจะช5วยส5งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของเจ7าหน7าท่ีกรมปQองกันและบรรเทาและสาธารณภัยหรือไม5 อย5างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 



 

๒๒๗ 
 

๓.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาตน (หลักภาวนา ๔)  
๑) ท5านคิดว5าควรจะมีการพัฒนาตนเองทางด7านร5างกาย (กายภาวนา) อย5างไร เพ่ือจะ

ช5วยส5งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

๒) ท5านคิดว5าจะประพฤติปฏิบัติตนให7อยู5ในศีล (ศีลภาวนา) อย5างไร เพ่ือจะช5วยส5งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..………………………………………………………………………………………………………… 

๓) ท5านคิดว5าควรจะมีการพัฒนาจิตใจ (จิตภาวนา) อย5างไร เพ่ือจะช5วยส5งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

๔) ท5านคิดว5าควรจะมีการพัฒนาความคิด ความรู7สึก (ป_ญญาภาวนา) อย5างไร เพ่ือเป]น
การส5งเสริมคุณภาพชีวิตการในทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……..…….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณทุกท5านท่ีให7ความร5วมมือในการตอบแบบสัมภาษณAเพ่ือประโยชนAในการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

การวิเคราะห&ค*าดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒๙ 
 

ผลการหาค*าดัชนีความสอดคล�องตามวัตถุประสงค&เป=นรายข�อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส*งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร

กรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ผู�วิจัย ภูรีภัทร ห�วยหงษ&ทอง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร& 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

๑. องคAกรท5านมีการระบุค5านิยมใน
การทํางานไว7เป]นลายลักษณAอักษร
อย5างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๒.  องคAกรท5านมุ5งส5งเสริมให7สมาชิกใน
องคAกรมีการปฏิสัมพันธAกันอย5าง
สมํ่าเสมอ เช5น ทานข7าวด7วยกัน 
จัดกิจกรรมสาธารณะร5วมกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๓.  องคAกรท5านสนับสนุนช5วยเหลือซ่ึง
กันและกันในทุกด7าน และทุก
หน5วยงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔.  องคAกรท5านช5วยกันสนับสนุนให7
สมาชิกประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕.  องคAกรท5านเน7นการทํางานโดย
คํานึงถึงความพึงพอใจและความ
เป]นมิตรกับประชาชนเป]นหลัก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖.  องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมี
สิทธิเสรีภาพในการทํางานเท5า ๆ 
กัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗.  องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมี
ส5วนร5วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
การดําเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘.  องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมี
ส5วนร5วมในการปฏิบัติการเท5า ๆ 
กัน 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช7ได7 



 

๒๓๐ 
 

ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

๙.  องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมี
ส5วนร5วมในการรับผลประโยชนA
จากการดําเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๐. องคAกรท5านเปjดโอกาสให7ทุกคนมี
ส5วนร5วมในการประเมินผลการ
ทํางานทุกข้ันตอน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๑. การสั่งการของหน5วยงานท5านมี
ความรวดเร็วและคล5องตัวทันต5อ
เหตุการณA 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๒. ความสัมพันธAของท5านกับหัวหน7ามี
ความเป]นไปด7วยดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๓. ท5านรู7สึกอบอุ5นและประทับใจใน
การปฏิบัติงานของท5านกับเพ่ือน
ร5วมงานในองคAการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๔. ท5านได7รับคําแนะนํา และความ
ช5วยเหลือจากเพ่ือนร5วม งานอยู5
สมํ่าเสมอเม่ือเกิดป_ญหา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๕. หัวหน7างานและเพ่ือนร5วมงานคอย
ให7การสนับสนุนให7กําลังใจท5าน
เสมอมา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๖. หัวหน7าและเพ่ือนร5วมงานคอยให7
คําแนะนําเสมอเก่ียวกับการ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๗. หัวหน7าและเพ่ือนร5วมงานให7การ
สนับสนุนด7านข7อมูลข5าวสารแก5
ท5านเป]นอย5างดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๘. หัวหน7าและเพ่ือนร5วมงานคอยให7
คําแนะนําและสนับสนุนด7าน
การเงินแก5ท5านเสมอมา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๑๙. หัวหน7าและเพ่ือนร5วมงานให7การ
สนับสนุนแรงงานและวัสดุต5างๆ 
เม่ือท5านออกปฏิบัติงาน 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช7ได7 



 

๒๓๑ 
 

ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

๒๐. หน5วยงานของท5านปฏิบัติงานด7วย
ความเต็มใจ โดยไม5หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช7ได7 

๒๑. หน5วยงานของท5านมีการควบคุม 
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพ่ือให7เป]นไปตามกฎหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๒๒. หน5วยงานของท5านมีการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานอย5างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๒๓. หน5วยงานของท5านมีการติดตาม
ประเมินความต7องการของ
ประชาชนอย5างสมํ่าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๒๔. หน5วยงานของท5านมีการพัฒนา
และดําเนินงานในเชิงนโยบายเพ่ือ
ตอบสนองความต7องการของ
ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๒๕. ท5านทํางานอย5างมีความสุขโดย
ปราศจากความเครียด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๒๖. งานท่ีท5านทําเป]นงานท่ีได7รับการ
ยอมรับนับถือจากคนในสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๒๗. ในหน5วยงานของท5านมีการ
พิจารณาความดีความชอบอย5าง
เป]นธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๒๘. หน5วยงานของท5านมีการจัดห7อง 
สภาพการทํางานอย5างดี และ
เหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๒๙. ท5านพอใจในอาชีพนี้เนื่องจากเป]น
อาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๓๐. แม7ว5าท5านจะมีโอกาสเปลี่ยนไปทํา
อาชีพอ่ืนและมีได7รายได7ท่ีสูงกว5า
แต5ท5านก็สมัครใจท่ีจะทําอาชีพนี้
ต5อไป 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช7ได7 

๓๑. ท5านเชื่อม่ันว5าการทําอาชีพนี้จะทํา
ให7ท5านมีความสุขในการทํางาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 



 

๒๓๒ 
 

ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

เนื่องจากเป]นสิ่งท่ีท5านรัก 
๓๒. ความสําเร็จขององคAการส5วนหนึ่ง

มีผลมาจากการปฏิบัติงานของ
ท5าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๓๓. หากมีใครพูดถึงอาชีพของท5าน
ในทางท่ีเสียหายท5านจะรู7สึกไม5
สบายใจ 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช7ได7 

๓๔. หากมีผู7เข7าใจเก่ียวกับอาชีพของ
ท5านผิดท5านจะอธิบายสิ่งท่ีถูกต7อง
ให7เขาเข7าใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๓๕. ท5านมีความต7องการทํางานและ
จงรักภักดีต5อองคAการเสมอมา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๓๖. ท5านปรารถนาหรือต7องการท่ีจะ
ปฏิบัติงานให7ประสบความ 
สําเร็จแม7งานนั้นจะยากก็ตาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๓๗. ท่ีผ5านมาท5านปฏิบัติงานอย5างมี
ความสุข ไม5รู7สึกเบ่ือหน5ายและ
ท7อถอยเลย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๓๘. ท5านจะปฏิบัติงานเกินเวลาโดยไม5
ต7องการสิ่งตอบแทนใด ๆ หากงาน
นั้นยังไม5เสร็จ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๓๙. ท5านมีความต้ังใจ เต็มใจ และ
ทุ5มเทในการปฏิบัติงานอย5าง
ต5อเนื่องเสมอมา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔๐. ท5านมีการออกกําลังกายเป]น
ประจําทุกวันเพ่ือให7ร5างกายพร7อม
สําหรับการทํางาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔๑. ท5านมีน้ําใจและช5วยเหลือเพ่ือน
ร5วมงานเสมอในทุก ๆ เรื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔๒. ท5านทํางานโดยยึดหลักความ
ถูกต7องและเป]นธรรม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔๓. เม่ือท5านต้ังใจทํางานอะไรแล7ว 
จะต7องพยายามทําให7สําเร็จลุล5วง

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 



 

๒๓๓ 
 

ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

ไปด7วยดีท่ีสุด 
๔๔. ท5านตระหนักถึงความเดือดร7อนท่ี

เกิดข้ึนจากการกระทําท่ีไม5สํารวม
ระวังทางกาย วาจา ใจ ท่ีมีต5อ
ตนเองและผู7อ่ืน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔๕. ท5านมีความรับผิดชอบต5อหน7าท่ี 
ทํางานอย5างเต็มท่ีและเต็ม
ความสามารถ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔๖. ท5านปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
และข7อบังคับอย5างเคร5งคัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔๗. ท5านทํางานด7วยความซ่ือสัตยAและ
ยึดม่ันในศีลธรรม จรรยาบรรณ
ของอาชีพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔๘. ในการปฏิบัติงานท5านจะให7
ความสําคัญกับการไม5เบียดเบียน
หรือก5อความเดือดร7อนให7กับใคร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๔๙. ท5านมีการปฏิบัติตนโดยการรักษา
ศีลห7าอยู5เป]นประจํา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕๐. ท5านปฏิบัติหน7าท่ีโดยความต้ังใจ
และอดทนต5อหน7าท่ีท่ีได7รับ
มอบหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕๑. ท5านมีความมุงม่ันต5อการพัฒนา
งานให7บรรลุเปQาหมายอย5างดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕๒. ท5านมีความม่ันใจว5าได7ปฏิบัติ
หน7าท่ีอย5างเต็มท่ีและดีท่ีสุด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕๓. การปฏิบัติงานของท5านมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕๔. ท5านปฏิบัติงานโดยเอาใจฝ_กใฝl
ตรวจสอบผลงานอยู5เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕๕. ท5านได7ปฏิบัติหน7าท่ีโดยความระ
เอียดรอบครอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕๖. ท5านได7ใช7เหตุและผลพิจารณา
อย5างถ่ีถ7วนในการปฏิบัติหน7าท่ี

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 



 

๒๓๔ 
 

ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

ของท5าน 
๕๗. เม่ือมีป_ญหาเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติ

หน7าท่ีอยู5 ท5านจะควบคุมสติ และ
แก7ไขโดยใช7หลักเหตุผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕๘. ท5านเป]นคนท่ีสามารถแก7ป_ญหา
เฉพาะหน7าได7 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๕๙. ท5านให7อภัยกับผู7ท่ีทําผิดพลาดและ
ยกย5องสรรเสริญผู7ท่ีทําความดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖๐. เงินเดือนท่ีท5านได7รับมีเหลือ
พอท่ีจะเก็บเป]นเงินออม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖๑. เงินเดือนท่ีท5านได7รับมีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกับผู7ท่ีมีอายุ
งานหรือตําแหน5งงานใกล7เคียงกัน
ในองคAกรอ่ืน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖๒. การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความ
เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖๓. ท5านได7รับสิทธิและความคุ7มครอง
ในการปฏิบัติงานเทียบได7ไม5ต่ํา
กว5าสิทธิท่ีกําหนดไว7ในกฎหมายว5า
ด7วยการคุ7มครองแรงงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖๔. สวัสดิการท่ีได7รับมีความเหมาะสม 
และเทียบได7ไม5ต่ํากว5าสิทธิท่ี
กําหนดไว7ในกฎหมายว5าด7วยการ
ประกันสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖๕. สถานท่ีปฏิบัติงานมีความ
ปลอดภัยและสะดวกต5อการ
ทํางานสะอาด เป]นระเบียบ มี
ระบบระบายอากาศและแสงสว5าง
ท่ีเพียงพอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖๖. มีเครื่องมือเครื่องใช7 วัสดุ อุปกรณA
เพียงพอในการปฏิบัติงานและ
ทันสมัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 



 

๒๓๕ 
 

ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

๖๗. มีการอบรมหรือให7ความรู7ด7าน
ความปลอดภัยและการปQองกัน
อุบัติภัยในรูปแบบใหม5 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖๘. มีสถานท่ีหรือมีการจัดกิจกรรมท่ี
ส5งเสริมสุขภาพแก5เจ7าหน7าท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๖๙. มีการตรวจสุขภาพประจําปdท่ี
ครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗๐. งานท่ีท5านปฏิบัติเป]นท่ียอมรับของ
คนในสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗๑. หน5วยงานมีการสนับสนุนให7เสนอ
ผลงานเพ่ือความก7าวหน7า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗๒. ท5านมีโอกาสก7าวหน7าในการเลื่อน
ตําแหน5งหรือเลื่อนระดับท่ีสูงข้ึน
อย5างเหมาะสม ไม5ช7าเกินไปเม่ือ
เทียบกับบุคลากรในองคAกรอ่ืน ๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗๓. ท5านมีความม่ันใจในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปd
และการประเมินเพ่ือต5อสัญญาจ7าง 
ว5ามีความเหมาะสมและเท่ียงธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗๔. หน5วยงานมีหลักเกณฑAการจ5ายเงิน
ทดแทนเม่ือเลิกจ7างท่ีเหมาะสม
และไม5ต่ํากว5าท่ีกฎหมายแรงงาน
กําหนด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗๕. หน5วยงานมีการมอบหมายท5านให7
ปฏิบัติงานท่ีต7องใช7ความรู7
ความสามารถท่ีสูงข้ึนอยู5เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗๖. ท5านมีอิสระท่ีจะใช7ความรู7
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย5างเต็มท่ี สามารถนําแนวคิด
ใหม5 ๆ มาพัฒนางานให7มี
ประสิทธิภาพ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗๗. หน5วยงานมีระเบียบ ข7อบังคับและ
ระบบงานท่ีสนับสนุนให7ใช7ความรู7

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 



 

๒๓๖ 
 

ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

ความสามารถเฉพาะตามตําแหน5ง
ในการปฏิบัติงานได7อย5างเต็มท่ี 

๗๘. ท5านสามารถศึกษาและค7นคว7า
ข7อมูลข5าวสารในองคAการได7
ตลอดเวลา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๗๙. ท5านมีโอกาสได7ฝmกอบรมเพ่ือนํา
ความรู7มาพัฒนางานให7มี
ประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘๐. หน5วยงานมีการทํางานร5วมกันโดย
คํานึงถึงหน7าท่ีและความสามารถ
มากกว5าเรื่องส5วนตัว ไม5มีการแบ5ง
พรรคแบ5งพวก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘๑. ท5านได7รับการสนับสนุนและให7
คําแนะนําในการปฏิบัติงานจาก
ผู7บังคับบัญชาและเพ่ือนร5วมงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘๒. ท5านได7รับการประสานงาน 
สนับสนุน และช5วยเหลือจาก
หน5วยงานต5างส5วนงานเป]นอย5างดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘๓. ท5านรับทราบความก7าวหน7าหรือ
ป_ญหาขององคAการ และมีส5วนร5วม
ในการเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหรือ
แก7ไขป_ญหาในองคAการร5วมกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘๔. หน5วยงานมีการจัดกิจกรรมท่ี
ส5งเสริมให7บุคลากรได7มีโอกาส
พบปะสังสรรคAเพ่ือ 
สร7างมนุษยสัมพันธAท่ีดีต5อกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘๕. ท5านสามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางหรือนโยบายใน
การปฏิบัติงานต5อผู7บริหารได7อย5าง
เต็มท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘๖. ท5านมีสิทธิในการปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตท่ีได7รับมอบหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 



 

๒๓๗ 
 

ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

๘๗. ผู7บังคับบัญชาให7ความเสมอภาค
ในการปฏิบัติงาน และการกําหนด
ภาระงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘๘. ท5านให7ความเคารพต5อหน7าท่ีของ
ตนเองและบุคคลอ่ืนเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๘๙. เจ7าหน7าท่ีในองคAการไม5ก7าวก5าย
เรื่องส5วนตัวท่ีไม5เก่ียวข7องกับการ
ปฏิบัติงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๙๐. ท5านไม5ต7องทํางานนอกเวลา
ปฏิบัติงานหรือนํางานกลับไปทําท่ี
บ7าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๙๑. ภาระงานท่ีท5านรับผิดชอบไม5ทําให7
เกิดป_ญหากับสุขภาพร5างกายและ
จิตใจ เช5น เครียด นอนไม5หลับ 
ปlวยง5าย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๙๒. ท5านสามารถเข7าร5วมกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ขององคAการได7เสมอ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๙๓. ท5านมีเวลาว5างให7กับตนเองและ
ครอบครัวได7อย5างมีความสุข 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๙๔. ท5านได7รับสิทธิการลาหยุดงาน 
(โดยได7รับเงินเดือน) ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๙๕. ท5านสามารถถ5ายทอดให7
บุคคลภายนอกรับรู7ได7ว5าองคAการ
ของตนเองมีประโยชนAต5อสังคม
และประเทศชาติ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๙๖. หน5วยงานมีการจัดกิจกรรมท่ีเป]น
ประโยชนAต5อสังคม เช5น การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิป_ญญา
และการอนุรักษAสิ่งแวดล7อม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๙๗. หน5วยงานมีการจัดกิจกรรมด7าน
การประหยัดพลังงานหรือ
ทรัพยากรในองคAการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 



 

๒๓๘ 
 

ข�อท่ี คําถาม ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค*าIOC แปลผล 

๙๘. ท5านนําความรู7จากการปฏิบัติงาน
ไปประยุกตAใช7ในชีวิตประจําวัน ท่ี
เป]นประโยชนAต5อสังคมได7 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

๙๙. หน5วยงานท5านเข7าไปมีส5วนร5วมใน
การรณรงคAด7านการเมืองเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช7ได7 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ตารางแสดงค*าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๙ 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.964 100 

 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a1 284.73 2210.409 .291 .964 
a2 285.37 2196.654 .463 .963 
a3 285.07 2173.582 .599 .963 
a4 285.03 2171.275 .584 .963 
a5 284.90 2199.679 .520 .963 
a6 285.30 2189.872 .630 .963 
a7 285.20 2183.476 .643 .963 
a8 285.67 2175.057 .752 .963 
a9 285.53 2173.568 .784 .963 
a10 285.53 2162.809 .726 .963 
a11 285.43 2183.840 .692 .963 
a12 284.90 2187.541 .641 .963 
a13 285.27 2194.892 .602 .963 
a14 285.17 2188.489 .618 .963 
a15 285.53 2188.326 .639 .963 



 

๒๔๐ 
 

a16 285.53 2173.568 .784 .963 
a17 285.43 2172.461 .670 .963 
a18 285.37 2219.895 .384 .964 
a19 285.07 2237.306 .089 .964 
a20 285.03 2234.654 .101 .964 
b1 285.07 2229.513 .177 .964 
b2 285.33 2226.506 .233 .964 
b3 285.17 2239.040 .048 .964 
b4 285.20 2183.476 .643 .963 
b5 285.67 2175.057 .752 .963 
b6 285.53 2173.568 .784 .963 
b7 285.53 2162.809 .726 .963 
b8 285.53 2211.913 .341 .964 
b9 285.27 2225.513 .175 .964 
b10 284.57 2241.013 .005 .964 
b11 285.37 2239.344 .017 .965 
b12 285.37 2227.895 .120 .964 
b13 285.30 2218.424 .250 .964 
b14 285.70 2185.597 .496 .963 
b15 285.77 2211.978 .287 .964 
b16 286.50 2219.431 .388 .964 
b17 285.60 2192.662 .592 .963 
b18 285.57 2195.495 .382 .964 
b19 285.30 2189.872 .630 .963 
b20 285.20 2183.476 .643 .963 
c1 285.67 2175.057 .752 .963 
c2 285.53 2173.568 .784 .963 
c3 285.53 2162.809 .726 .963 
c4 285.43 2183.840 .692 .963 
c5 284.90 2187.541 .641 .963 
c6 285.27 2194.892 .602 .963 
c7 285.17 2188.489 .618 .963 
c8 285.53 2188.326 .639 .963 
c9 285.53 2173.568 .784 .963 
c10 285.43 2172.461 .670 .963 
c11 285.37 2219.895 .384 .964 



 

๒๔๑ 
 

c12 285.07 2237.306 .089 .964 
c13 285.03 2234.654 .101 .964 
c14 285.07 2229.513 .177 .964 
c15 285.33 2226.506 .233 .964 
c16 285.17 2239.040 .048 .964 
c17 285.07 2217.375 .401 .964 
c18 284.97 2222.309 .331 .964 
c19 284.57 2238.806 .038 .964 
c20 284.57 2237.220 .060 .964 
d1 284.73 2210.409 .291 .964 
d2 285.37 2196.654 .463 .963 
d3 285.07 2173.582 .599 .963 
d4 285.03 2171.275 .584 .963 
d5 284.90 2199.679 .520 .963 
d6 285.07 2222.409 .277 .964 
d7 285.00 2221.310 .290 .964 
d8 284.93 2227.375 .237 .964 
d9 284.97 2219.413 .326 .964 
d10 285.13 2202.257 .570 .963 
d11 284.63 2189.206 .546 .963 
d12 285.50 2197.776 .435 .964 
d13 284.80 2198.579 .423 .964 
d14 285.13 2201.154 .457 .963 
d15 285.87 2209.430 .346 .964 
d16 284.63 2192.654 .548 .963 
d17 284.83 2186.489 .356 .964 
d18 284.37 2180.102 .636 .963 
d19 284.23 2178.530 .645 .963 
d20 284.73 2168.616 .731 .963 
d21 284.53 2173.568 .784 .963 
d22 284.60 2155.628 .724 .963 
d23 284.63 2210.171 .297 .964 
d24 284.37 2225.551 .141 .964 
d25 284.27 2259.651 -.170 .965 
d26 284.57 2236.116 .030 .965 
d27 284.63 2218.240 .148 .965 



 

๒๔๒ 
 

d28 284.50 2205.983 .274 .964 
d29 284.93 2175.513 .466 .964 
d30 284.90 2211.541 .245 .964 
d31 285.87 2209.430 .346 .964 
d32 284.63 2192.654 .548 .963 
d33 284.73 2194.478 .327 .964 
d34 284.37 2180.102 .636 .963 
d35 284.23 2178.530 .645 .963 
d36 284.73 2168.616 .731 .963 
d37 284.53 2173.568 .784 .963 
d38 284.60 2155.628 .724 .963 
d39 284.43 2183.840 .692 .963 
d40 283.90 2187.541 .641 .963 
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ภาคผนวก  จ 

ผลการวิเคราะห&ข�อมูล 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔๔ 
 

 
WQL = PAVANA 
 PAVANA = EN_TASK 
 WQL = EN_TASK 
 Set error covariance of x6 and y21 free 
 Set error covariance of x6 and y23 free 
 Set error covariance of y24 and y21 free 
 Set error covariance of y24 and y22 free 
 Set error covariance of x1 and y22 free 
 Path Diagram 
 LISREL OUTPUT: ME=ML RS EF SS SE TV SS SC MI 
 Full Model                                                                      
 Parameter Specifications 
         BETA         
              PAVANA        WQL 
            --------   -------- 
   PAVANA          0          0 
      WQL         17          0 
         GAMMA        
             EN_TASK 
            -------- 
   PAVANA         18 
      WQL         19 
         PSI          
 



 

๒๔๕ 
 

              PAVANA        WQL 
            --------   -------- 
                  20         21 
Full Model                                                                      
 Number of Iterations = 83 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
         LAMBDA-Y     
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
      y11       1.55        - - 
      y12       1.99        - - 
              (0.09) 
               22.48 
      y13       3.85        - - 
              (0.17) 
               23.17 
      y14       1.65        - - 
              (0.08) 
               21.28 
      y21        - -       0.50 
      y22        - -       0.48 
                         (0.03) 
                          17.72 
      y23        - -       0.53 
                         (0.03) 
                          19.67 
      y24        - -       3.06 
                         (0.18) 
                          17.30 
 
      y25        - -       0.55 
                         (0.03) 
                          16.74 
     y26        - -       0.53 
                         (0.03) 
                          17.63 



 

๒๔๖ 
 

      y27        - -       0.49 
                         (0.03) 
                          15.62 
      y28        - -       0.43 
                         (0.03) 
                          14.72 
         LAMBDA-X     
             EN_TASK    
            -------- 
x1       0.45 
              (0.02) 
               18.52 
 
x2       0.54 
              (0.03) 
               18.72 
x3       0.49 
              (0.02) 
               20.86 
x4       0.59 
              (0.03) 
               23.46 
x5       0.46 
              (0.03) 
               17.68 
x6       0.46 
              (0.02) 
               20.96 
 
         BETA         
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
   PAVANA        - -        - - 
      WQL       0.05        - - 
              (0.03) 
                1.48 



 

๒๔๗ 
 

         GAMMA        
             EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA       0.44 
              (0.05) 
                8.61 
      WQL       0.85 
              (0.06) 
               14.86 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
              PAVANA        WQL    EN_TASK    
            --------   --------   -------- 
   PAVANA       1.00 
      WQL       0.42       1.00 
  EN_TASK       0.44       0.87       1.00 
         PHI          
             EN_TASK    
            -------- 
                1.00 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
                0.81       0.24 
              (0.07)     (0.03) 
               10.88       7.11 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
                0.19       0.76 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
                0.19       0.76 
 
 



 

๒๔๘ 
 

         Reduced Form                 
             EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA       0.44 
              (0.05) 
                8.61 
      WQL       0.87 
              (0.06) 
               15.70 
Squared Multiple Correlations for X - Variables          
x1         x2         x3         x4         x5         x6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.56       0.57       0.67       0.75       0.52       0.65 
                          Goodness of Fit Statistics 
                             Degrees of Freedom = 76 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 95.78 (P = 0.062) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 93.79 (P = 0.081) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 17.79 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 46.51) 
                        Minimum Fit Function Value = 0.20 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.038 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.099) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.022 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.036) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.61 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.57 ; 0.67) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.73 
                       ECVI for Independence Model = 39.37 
     Chi-Square for Independence Model with 153 Degrees of Freedom = 18430.45 
                           Independence AIC = 18466.45 
                                Model AIC = 283.79 
                              Saturated AIC = 342.00 
                           Independence CAIC = 18559.20 
                               Model CAIC = 773.30 
                             Saturated CAIC = 1223.12 
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                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.49 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
                             Critical N (CN) = 527.81 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.097 
                             Standardized RMR = 0.031 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.43 
 
Full Model                                                                      
Qplot of Standardized Residuals 
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                             Standardized Residuals 
 Full Model                                                                      
 Standardized Solution            
         LAMBDA-Y     
             PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
      y11       1.55        - - 
      y12       1.99        - - 
      y13       3.85        - - 
      y14       1.65        - - 
      y21        - -       0.50 
      y22        - -       0.48 
      y23        - -       0.53 
      y24        - -       3.06 
      y25        - -       0.55 
      y26        - -       0.53 
      y27        - -       0.49 
      y28        - -       0.43 
         LAMBDA-X     
             EN_TASK    
            -------- 
x1       0.45 
x2       0.54 
x3       0.49 
x4       0.59 
x5       0.46 
x6       0.46 
         BETA         
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
   PAVANA        - -        - - 
      WQL       0.05        - - 
         GAMMA        
             EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA       0.44 
      WQL       0.85 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
              PAVANA        WQL    EN_TASK    
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            --------   --------   -------- 
   PAVANA       1.00 
      WQL       0.42       1.00 
  EN_TASK       0.44       0.87       1.00 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
                0.81       0.24 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
             EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA       0.44 
      WQL       0.87 
 Full Model                                                                      
 Completely Standardized Solution 
         LAMBDA-Y     
             PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
      y11       0.80        - - 
      y12       0.89        - - 
      y13       0.96        - - 
      y14       0.86        - - 
      y21        - -       0.72 
      y22        - -       0.73 
      y23        - -       0.79 
      y24        - -       0.76 
      y25        - -       0.83 
      y26        - -       0.85 
      y27        - -       0.74 
      y28        - -       0.75 
         LAMBDA-X     
             EN_TASK    
            -------- 
x1       0.75 
x2       0.75 
x3       0.82 
x4       0.87 
x5       0.72 
x6       0.80 
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         BETA         
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
   PAVANA        - -        - - 
      WQL       0.05        - - 
         GAMMA        
             EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA       0.44 
      WQL       0.85 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
              PAVANA        WQL    EN_TASK    
            --------   --------   -------- 
   PAVANA       1.00 
      WQL       0.42       1.00 
  EN_TASK       0.44       0.87       1.00 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
                0.81       0.24 
                EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA       0.44 
      WQL       0.87 
 Full Model                                                                      
 Total and Indirect Effects 
         Total Effects of KSI on ETA  
             EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA       0.44 
              (0.05) 
                8.61 
      WQL       0.87 
              (0.06) 
               15.70 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
             EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA        - - 
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      WQL       0.02 
              (0.01) 
                1.50 
         Total Effects of ETA on ETA  
             PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
   PAVANA        - -        - - 
      WQL       0.05        - - 
              (0.03) 
                1.48 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.003 
         Total Effects of ETA on Y    
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
      y11       1.55        - - 
      y12       1.99        - - 
              (0.09) 
               22.48 
      y13       3.85        - - 
              (0.17) 
               23.17 
 
      y14       1.65        - - 
              (0.08) 
               21.28 
      y21       0.03       0.50 
              (0.02) 
                1.48 
      y22       0.02       0.48 
              (0.02)     (0.03) 
                1.48      17.72 
      y23       0.03       0.53 
              (0.02)     (0.03) 
                1.48      19.67 
      y24       0.15       3.06 
              (0.10)     (0.18) 
                1.48      17.30 
      y25       0.03       0.55 
              (0.02)     (0.03) 
                1.48      16.74 
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      y26       0.03       0.53 
              (0.02)     (0.03) 
                1.48      17.63 
      y27       0.02       0.49 
              (0.02)     (0.03) 
                1.48      15.62 
      y28       0.02       0.43 
              (0.01)     (0.03) 
                1.48      14.72 
         Indirect Effects of ETA on Y     
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
      y11        - -        - - 
      y12        - -        - - 
      y13        - -        - - 
      y14        - -        - - 
      y21       0.03        - - 
              (0.02) 
                1.48 
 
      y22       0.02        - - 
              (0.02) 
                1.48 
      y23       0.03        - - 
              (0.02) 
                1.48 
      y24       0.15        - - 
              (0.10) 
                1.48 
      y25       0.03        - - 
              (0.02) 
                1.48 
      y26       0.03        - - 
              (0.02) 
                1.48 
      y27       0.02        - - 
              (0.02) 
                1.48 
      y28       0.02        - - 
              (0.01) 
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                1.48 
         Total Effects of KSI on Y    
             EN_TASK    
            -------- 
      y11       0.68 
              (0.08) 
                8.61 
      y12       0.87 
              (0.09) 
                9.18 
      y13       1.69 
              (0.18) 
                9.32 
      y14       0.72 
              (0.08) 
                9.11 
      y21       0.44 
              (0.03) 
               15.70 
      y22       0.42 
              (0.03) 
               15.77 
      y23       0.46 
              (0.03) 
               17.26 
      y24       2.66 
              (0.16) 
               16.48 
      y25       0.48 
              (0.03) 
               18.36 
      y26       0.46 
              (0.02) 
               18.74 
      y27       0.43 
              (0.03) 
               16.26 
      y28       0.37 
              (0.02) 
               16.42 
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 Full Model                                                                      
 Standardized Total and Indirect Effects 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
             EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA       0.44 
      WQL       0.87 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
             EN_TASK    
            -------- 
   PAVANA        - - 
      WQL       0.02 
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
              PAVANA        WQL    
            --------   -------- 
   PAVANA        - -        - - 
      WQL       0.05        - - 
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ภาคผนวก ฉ 

รายนามผู�ให�สัมภาษณ& 

รายช่ือและหนังสือขอความอนุเคราะหAเก็บรวบรวมข7อมูลการวิจัย 

ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป=นผู�เช่ียวชาญด�าน
การบูรณาการหลักพุทธธรรม 

ตําแหน*ง 

๑. พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. รองเจ7าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีฝlายบริหาร คณะ
สังคมศาสตรA มจร. 

๒. พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยAประจําภาควิชารัฐศาสตรA 
๓. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ปรานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตรA  
๔. ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีฝlายวิชาการ คณะสังคมศาสตรA มจร.  
๕. นายพรพจนA เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๖. นางจุรีรัตนA เทพอาสนA รองอธิบดีกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗. นายชัยณรงคA วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. ผู7อํานวยการกองการเจ7าหน7าท่ี กรมปQองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยเทาสาธารณภัย 
๙. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ผู7อํานวยการกองส5งเสริมการปQองกันสาธารณภัย กรมปQองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
๑๐. นางสาวมนัสฐนันทA มงคลร7อย ผู7อํานวยการกลุ5มพัฒนาระบบบริหาร PMQA 

กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑. นางปนัดดา ภู5เจริญศิลป¡ ผู7อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด7านการปQองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๒. นายสมบูรณA  มาลาลักษณA นายช5างโยธาอาวุโส กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๓. นายวินัย เรื่องเกษม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปQองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
๑๔. นางสาวสิริยา รักบํารุง พนักงานพิมพA ส.๔ กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๕. นางสาวจินตนา นันทาพิพัฒนA นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมปQองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
๑๖. นางสาววีกุณญา ธาระพุทธ พนักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปQองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
๑๗. นางปราณี ผิวประเสริฐ นักวิเคราะหAนโยบายและแผนชํานาญการ 

กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

 

๒๕๘ 

 



 

 

๒๕๙ 

 



 

 

๒๖๐ 

 



 

๒๖๑ 
 

 



 

๒๖๒ 
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๑. สัมภาษณA พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ7าคณะจังหวัดนนทบุรี  
รองคณบดีฝlายบริหาร คณะสังคมศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. สัมภาษณA ปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ผศ.ดร. 
อาจารยAประจําภาควิชารัฐศาสตรA  

คณะสังคมศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๓. สัมภาษณA ผู7ช5วยศาสตราจารยA ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
รองคณบดีฝlายวิชาการ คณะสังคมศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห&เก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย 

 

๔. ศาสตราจารยA ดร. บุญทัน ดอกไธสง 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรA 

คณะสังคมศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๕.นางปนัดดา ภู5เจริญศิลป¡ 
ผู7อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด7านการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นายสมบูรณA มาลาลักษณA 
นายช5างโยธาอาวุโส กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๗ นายวินัย เรื่องเกษม 

นักทรัพยากรบุคลชํานาญการ กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. นางสาวสริิยา รักบํารูง 

พนักงานพิมพA ส.๔ กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๙ นางสาวจินตนา นันทาพิพัฒนA 

นักทรัพยากรบุคลชํานาญการพิเศษ  กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. นางปราณี ผิวประเสริฐ  

นักวิเคราะหAนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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ภาคผนวก  ช 

รายช่ือผู7เข7าร5วมการสนทนากลุ5มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

และหนังสือขอเชิญเข7าร5วมการสนทนากลุ5มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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รายช่ือผู7เข7าร5วมการสนทนากลุ5มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

และหนังสือขอเชิญเข7าร5วมการสนทนากลุ5มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

๑. พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. รองคณบดีบริหาร คณะสังคมศาสตรA มจร. 
๒. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดี ฝlายกิจการท่ัวไป ผู7อํานวยการ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๓. ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง อาจารยAประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๔. ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ  สุขเหลือง รองคณบดีฝlายวิชาการ คณะสังคมศาสตรA 
๕. ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา  เกิดวิชัย อาจารยAประจําภาควิชารัฐศาสตรA 
๖. ผศ.ดร.อนุวัติ  กระสังขA อาจารยAประจําภาควิชารัฐศาสตรA 
๗. ผศ.ดร.รฐัพล  เย็นใจมา อาจารยAประจําภาควิชารัฐศาสตรA 
๘. อาจารยA ดร.สุริยา  รักษาเมือง อาจารยAประจําภาควิชารัฐศาสตรA 
๙. อาจารยA ดร.กาญจนา  ดําจุดติ อาจารยAประจําภาควิชารัฐศาสตรA 
๑๐. ผู7อํานวยการศูนยAปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต ๑ ปทุมธานี 
๑๑. นายเชาวลิต  อะหมัด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปQองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
๑๒. สิบเอก ศราวุธ  สีดา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปQองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
๑๓. นายณรงคAศักด์ิ  คําวัตรA นายช5างเครื่องกลอาวุโส  กรมปQองกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 
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๒๘๖ 
 

 
การสนทนากลุ5มเฉพาะ เรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ ห7องเธียรAเตอรA B 

๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ โซนบี คณะสังคมศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 

๒๘๗ 
 

 
การสนทนากลุ5มเฉพาะ เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ ห7องเธียรAเตอรA B 
๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ โซนบี คณะสังคมศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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การสนทนากลุ5มเฉพาะ เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ ห7องเธียรAเตอรA B 
๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ โซนบี คณะสังคมศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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การสนทนากลุ5มเฉพาะ เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส5งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของบุคลากรกรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ ห7องเธียรAเตอรA B 
๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ โซนบี คณะสังคมศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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