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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 270 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1. เจ้าหน้าที่ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 18 – 28 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท เป็นข้าราชการ อายุการ
ท างานต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยรวม อยู่ในระดับดี 2. เจ้าหน้าที่ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.01 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.05 3. คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างาน อย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 4. ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีความสัมพันธ์                 
ต่อประสิทธิภาพการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์              
ปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร ประสิทธิภาพการท างาน 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study relationship between quality of work life and organizational 
commitment to work efficiency of employees of the Department of Disaster Prevention and Mitigation in the 
Bangkok metropolitan areas. A total of 270  questionnaires were used for statistical purposes. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, an independent t-test, One-Way Analysis of 
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Variance and Pearson product moment correlation coefficient. The results of this research are as follows:             
(1) the majority of employees were female, aged between 18 -28 , single, a Bachelor’s degree or equivalent, 
earned an average monthly income of between 15,001-25,000 Baht, held a government officer position and 
had under or equivalent to ten years of work experience. Most employees had an attitude toward overall 
quality of work life, organizational commitment and working efficiency at a high level; (2 ) employees with 
different of gender had a different overall working efficiency with a significance of 0 .0 1 . Employees with 
different levels of average monthly income and work experience had different overall working efficiency with 
a significance of 0.05; (3) the quality of work life positively correlated with working efficiency with a statistical 
significance of 0.01 at moderate level; and (4) organizational commitment positively correlated with working 
efficiency with a statistical significance of 0.01 at a moderate level. 
 
Keywords: Quality of Work Life, Organizational Commitment, Working Efficiency 
 

บทน า 
 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาด้านสาธารณภัยที่นับวันจะยิ่งมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวขึ้นแล้ว มักจะก่อให้เกิดความสับสน วุ่นวาย หากการระวังภัยหรือการแก้ไขปัญหาถูกด าเนินการไปอย่างล่าช้าจะส่งผลให้
ภัยขยายและลุกลามออกไป สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน “สาธารณภัย” ไม่ได้หมายความแค่ อัคคีภัยวาตภัย อุทกภัย 
ภัยแล้ง แต่ยังรวมไปถึงโรคระบาดทั้งในมนุษย์ สัตว์บก สัตว์น้ า และการระบาดของศัตรูพืช และภัยอื่น ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าภัยนั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีผู้ก่อให้เกิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต หรือทรัพย์สิน                
ของประชาชน หรือของรัฐ อีกทั้งยังรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมอีกด้วย (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัย, 2550) จากที่กล่าวมาข้างต้นทางภาครัฐจึงเล่งเห็นถึงความส าคัญของการมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ท่ีควรมีหน้าที่
รับผิดชอบในการตอบสนองต่อสาธารณภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นหน่วยงานหลักที่รู้จักกันในปัจจุบัน คือ                 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สังกัดกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยทางกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการท างานออกเป็นการท างานของส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ส่วนภูมิภาค โดยได้แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเป็น 18 กลุ่มจังหวัด อีกทั้งยังมีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และวิทยาเขตต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2563) กรมป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยถือเป็นหน่วยงานราชการที่รวบรวมเอากลุ่มคนที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน หลากหลายวัฒนธรรมองค์กรเข้าไว้
ด้วยกัน จึงท าให้บุคลากรต้องปรับตัวเข้าหากัน ทั้งในสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ และหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะของการ
ปฏิบัติงานที่อาจแตกต่างไปจากเดิม อีกทั้งปัญหาการลาออก หรือการโยกย้ายระหว่างกรม ท าให้ทางกรมป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยต้องด าเนินการในการจัดสอบ หรือเรียกบรรจุเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ เพื่อให้ก าลังคนมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
เพราะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานท่ีต้องอาศัยก าลังคนเป็นจ านวนมาก ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในประเทศ ด้วยอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหลักของกรมป้องกันและบรรเทา                    
สาธารณภัยท าให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการช่วยเหลือ ตอบสนอง ดูแลพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา ดังนั้น
บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงต้องผ่านการคัดเลือก และการฝึกอบรมเฉพาะด้าน การจะได้มาซึ่งบุคลากร             
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ในแต่ละต าแหน่งจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะวัตถุประสงค์ของงานไม่ใ ช่เพื่อการแสวงหาก าไร หรือการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 
หากแต่เป็นการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน การปฏิบัติงานจึงต้องเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ  
 ประสิทธิภาพในการท างานคงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในองค์กร เพราะ
ความพึงพอใจมีผลอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร ทั้งยังหมายถึงความสุขของผู้ปฏิบัติงาน อาจกล่าวได้ว่าหากบุคลากรไม่มี
ความพึงพอใจต่องานท่ีท า สิ่งนี้จะส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะเมื่อขาดความพึงพอใจในการท างาน ผลของงานท่ีออกมาก็จะ
ขาดประสิทธิภาพ คุณภาพของงานลดลง ท าให้เกิดความเสียหาย และยังเป็นต้นต่อของปัญหาทางวินัยในการท างานอีกด้วย ในทาง
กลับกันหากองค์กรใดเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท างาน ผลของงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นเชิงบวก (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2548) ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าท าไมองค์กรสมัยใหม่ ถึงมุ่งพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับทรัพยากรบุคคล โดยก าหนด
เป้าหมายขององค์กรคือผลงานท่ีเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงความรู้สึกของบุคลากรที่มุ่งให้เกิดความพอใจในการท างาน 
เพราะการพัฒนาทั้งสองสิ่งจะสามารถสร้างความส าเร็จในงานได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ
ปัจจัยส าคัญส าหรับการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ บุคลากร (สมคิด บางโม, 2547) องค์กรที่สามารถสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ทัศนคติหรือความรู้สึกที่มีต่องาน เมื่อบุคลากรนั้น ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ท่ีส่งผลให้เกิดความ
ต้องการที่จะปฏิบัติงาน พร้อมที่จะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิด เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กร (อัครเดช ไม้จันทร์, 2560) 
ในแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย คือ คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working life) ที่จะช่วย
ท าให้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึก
ดีต่องาน มีความมั่งคง เกิดความสุข ซึ่งส่งผลดีกับทั้งตัวบุคลากรและองค์กร เช่น การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มขวัญและก าลังใจในการ
ท างานช่วยปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน), 2562) อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควรเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม เพราะหากการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางที่ไม่เหมาะสมจะยิ่งส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียทั้งทรัพยากรที่ลงทุนไป และศักยภาพในตัวบุคคล (ประจักษ์             
จงอีศญากุล, 2546)  
 นอกจากคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของตัวบุคลากรในองค์กรแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้และมีผลต่อประสิทธิภาพของ
องค์กรเช่นกัน คือ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ด้วยความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์กรนี้เอง บุคลากรจะเกิดการยอมรับ 
เช่ือมั่นในเป้าหมาย วัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (กัญญภัทร            
นันทกิจทว,ี 2563) จึงท าให้บุคลากรพร้อมใจที่จะมอบความทุ่มเทท้ังกาย และใจให้แก่การปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานท่ีน่าพึงพอใจ (ธนนันท์ ทะสุใจ, 2547) 
ในขณะเดียวกันหากบุคลากรไม่มีความรู้สึกถึงความผูกพันต่อองค์กร ผลลัพธ์ท่ีตามมาก็คือ บุคลากรจะไม่สามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ประสิทธิภาพการท างานลดลง ส่งผลให้ผลงานที่ได้ไร้ซึ่งประสิทธิภาพ (ลลิตา จันทร์งาม, 2559)            
จนอาจเป็นสาเหตุของการลาออกจากองค์กรได้อย่างง่ายดาย ส่งผลกระทบให้องค์กร เกิดการท างานที่ล่าช้าลง งานขาดความ
ต่อเนื่อง สิ้นเปลืองงบประมาณในการสรรหาบุคลากรใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นความผูกพันธ์ต่อองค์กรจึงเป็นกุญแจส าคัญที่ช่วย
ผูกมัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างมั่นคงและยาวนานถึงแม้ว่าความผูกพันต่อองค์กรจะถูกพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ แต่จะ
เป็นไปอย่างมั่นคง โดยจะเป็นแรงผลักดันและจูงใจให้บุคลากร (เทียนศรี บางม่วงงาม, 2562) ด้วยเหตุนี้ทั้งปัจจัยเรื่องของคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันอย่าง
ชัดเจน และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาส่วนงานราชการต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระดับรายได้ ต าแหน่งงาน และอายุงานที่แตกต่างกันต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน และอายุงานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 2. คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า การพัฒนา
ความรู้ความสามารถ การท างานร่วมกัน สิทธิในการท างานความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานท่ีให้ประโยชน์
ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื่อมั่น และยอมรับในเป้าหมายขององค์กรความเต็มใจทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อองค์กร 
และความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2550 อ้างถึงใน 
สุธาริณี วงค์ใหญ่, 2563) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของประชากรศาสตร์ ว่าคือ สิ่งที่เป็นลักษณะที่ส าคัญทางสถิติที่สามารถวัดได้ของ
ประชากรที่จะช่วยในการก าหนดเป้าหมาย อีกท้ังยังง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ จึงเป็นเกณฑ์ที่นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วน
ตลาด ตัวอย่างเช่น อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ การศึกษา อาชีพ โดยในแต่ละองค์กรจะประกอบไป
ด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ ซึ่งแต่ละคนย่อมมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาแตกต่างกันไป สาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานของแต่ละบุคคล ดังนั้นลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกลักษณะส่วนบุคคล บ่งบอกถึงความคิดความรู้สึกของแต่ละบุคคลได้ จึงน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดทางด้านตัวแปรต้นและใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการท างานความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ี 



5 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Walton (1974 อ้างถึงใน อวยพร             
ปานหนู, 2558 ) ในการก าหนดกรอบแนวคิดทางด้านตัวแปรต้นและใช้ในการสร้ างแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนด
หัวข้อเป็น 8 ด้าน ดังนี้  
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และมีความเพียงพอ คือ สิ่งตอบแทนหรือค่าตอบแทนที่บุคคลากรได้ รับจากองค์กร 
เนื่องจากได้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กร โดยมีความเพียงพอในการด ารงชีพตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น และมีความเป็นธรรมโดยความ
เป็นธรรมในที่นี้จะดูได้จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ หรือมีความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานท่ีมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ คือ สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ท างาน 
บรรยากาศ ในการท างานเอื้อต่อการท างาน และมีการก าหนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ มีการจัดการควบคุมเรื่องเสียง และ
แสงภายในท่ีท างานให้มีความเหมาะสม  
 3. ด้านความมั่นคง และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน คือ สร้างความรู้สึกมั่นคงในหน้าท่ีการงานต่อบุคลากร สนับสนุน
ให้บุคลากรเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง มอบหมายงานที่มีความท้าทาย เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์แก่องค์กร 
 4. ด้านการพัฒนาความรู้ และความสามารถ คือ สร้างโอกาสในการพัฒนาและการน าความรู้ ความสามารถของบุคลากร
มาปรับใช้อย่างเหมาะสม  
 5. ด้านการท างานร่วมกัน คือ บุคลากรภายในองค์กรสัมผัสถึงความมีคุณค่าในตนเอง การได้รับความยอมรับจากสังคม
ภายในที่ท างาน รวมถึงการได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน  
 6. ด้านสิทธิในการท างาน คือ สิทธิในการท างาน หรือการมีประชาธิปไตยภายในองค์กร มีสิทธิมีเสียง มีความเสมอภาค
ระหว่างกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สามารถท่ีจะยอมรับความขัดแย้งทางความคิดได้  
 7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว คือ การจัดให้เกิดความเหมาะสมความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิต
สว่นตัวของบุคลากร การแบ่งและจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม  
 8. ด้านลักษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม คือ กิจกรรมที่กระท า ได้สร้างคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วม               
ในการรับผิดชอบต่อสังคม ท าให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองและองค์กร การที่บุคลากรทราบถึงการรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Steers (1977 อ้างถึงใน พัสวีภรณ์              
วสุสิริกุล, 2560 ) ในการก าหนดกรอบแนวคิด ทางด้านตัวแปรต้นและใช้ในการสร้างแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนด
หัวข้อเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้  
 1. มีความเชื่อ และยอมรับในเป้าหมายรวมถึงค่านิยมขององค์กรอย่างแรงกล้า  
 2. พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้แก่การปฏิบัติงานเพ่ือองค์กร  
 3. มีความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Peterson and Plowman (1953 อ้าง
ถึงใน รณฤทธิ์ สิชฌนังศุ, 2560) ในการก าหนดกรอบแนวคิดทางด้านตัวแปรตามและใช้ในการสร้างแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ โดย
ก าหนดหัวข้อเป็น 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
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 1. ด้านคุณภาพของงาน คือ คุณภาพของงานที่ได้ มีความผิดพลาดน้อยที่สุด จนถึงไม่มีข้อผิดพลาดเลย ตรงตาม
มาตรฐานที่ก าหนด หรือตามความคาดหวัง อีกทั้งยังมีการจัดสรรและใช้งานทรัพยากรอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และประหยัด มีการ
จัดท าการสรุปผล เพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพผลงาน เพื่อให้สามารถน ากลับมาปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งข้ึนอีกในครั้งถัดไป  
 2. ด้านปริมาณของงาน คือ ปริมาณของงานท่ีได้รับมอบหมายโดยท าให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับปริมาณของงาน  
 3. ด้านระยะเวลาของงาน คือ เวลาที่ใช้ในการท างานเพื่อให้งานแล้วเสร็จ โดยมีความเหมาะสมและงานที่ออกมา                  
มีคุณภาพ โดยมีการบริหารเวลาที่ใช้ในการท างานอย่างเหมาะสม อีกท้ังยังส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 4. ด้านวิธีการในการท างาน คือ การที่สามารถก าหนดกรอบของแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถ                        
ลดความซ้ าซ้อนหรือลดขั้นตอนในการท างานให้มีความสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 
หรือเทคโนโลยีที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 5. ด้านค่าใช้จ่าย คือ มีการวางแผนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ โดยให้ผลงานที่ออกมามีความคุ้มค่า สร้างสรรค์            
อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถท่ีจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ โดยที่ผลงานยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ เจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
717 คน โดยแบ่งออกเป็นข้าราชการจ านวน 479 คน พนักงานราชการจ านวน 218 คน และลูกจ้างจ านวน 20 คน (ข้อมูลจากกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เดือนสิงหาคม 2564) โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณ
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 270 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม ตาม
ต าแหน่งงาน ได้แก่ ข้าราชการ จ านวน 181 คน พนักงานราชการ จ านวน 81 คน และลูกจ้าง จ านวน 8 คน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ
แบ่งตามสัดส่วนของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่ง  
 ขั้นตอนที่ 3 เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่มแจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ทั้ง 3 กลุ่ม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในแต่ละช้ันภูมิ 
รวมทั้งสิ้น 270 ตัวอย่าง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน และอายุงาน โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions)            
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน  
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการท างานร่วมกัน 
ดา้นสิทธิในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านลักษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม โดยลักษณะของ
แบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale จ านวนทั้งสิ้น 32 ข้อ 
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่น และ
ยอมรับในเป้าหมายขององค์กร ด้านความเต็มใจทุ่มเทปฏิบัตงิานเพื่อองค์กร และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพ
ในองค์กร โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale จ านวนทั้งสิ้น 12 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประสิทธิภาพการท างาน ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน 
ด้านปริมาณของงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการ และด้านค่าใช้จ่าย โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของ Likert Scale จ านวนทั้งสิ้น 20 ข้อ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ศึกษาหาข้อมูลทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชากรศาตร์ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพการท างาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตแบบสอบถามของการวิจัยในครั้งนี้ให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีหัวข้อหลัก คือ 
ข้อมูลประชากรศาตร์ คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและขอบเขตที่วางเอาไว้ โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น    
4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 ประชากรศาตร์ ส่วนที่  2 คุณภาพชีวิตการท างาน ส่วนที่  3 ความผูกพันต่อองค์กร และส่วนที่  4 
ประสิทธิภาพการท างาน 
 4. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ยื่นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ  
 5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
สารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หลังจากนั้นน าข้อเสนอแนะที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ตามการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟ่า ("α" - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งค่าอัลฟ่าที่ได้นั้นจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยมีค่า

อยู่ระหว่าง "0 ≤ α ≤ 1"  หากยิ่งค่าที่ได้มีความใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้
ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.975 หมายถึง แบบสอบถามชุดนี้
มีความเช่ือมั่นสูง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูล ผ่านต ารา 
หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสร้าง
แบบสอบถาม 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลที่ได้จากการน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 270 ตัวอย่าง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามกลับคืนมาพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ ดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่ง
งาน และอายุงาน โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพการท างาน โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
 3. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent sample t-test, One-way analysis of variance (One-Way 
ANOVA) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 65.93 อายุ 18 – 28 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.96 สถานภาพโสด จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จ านวน 163 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.37 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 68.89 เป็นข้าราชการ 
จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 67.04 และมีอายุการท างานต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 10 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 58.89 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แต่ละด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้ ด้านลักษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวิตส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ด้านการท างานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.71 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ด้านสิทธิ
ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และด้านค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แต่ละด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้ ด้านความเต็มใจทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านความเชื่อมั่น และ
ยอมรับในเป้าหมายขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แต่ละด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้ ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านวิธีการ                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และด้านปริมาณของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าท่ีที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต าแหน่งงาน และอายุงานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.1 เจ้าหน้าที่ที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.2 เจ้าหน้าที่ที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.3 เจ้าหน้าที่ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.4 เจ้าหน้าที่ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.5 เจ้าหน้าที่ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน   
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.6 เจ้าหน้าที่ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่  1.7 เจ้าหน้าที่ที่มีอายุ งานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน แตกต่างกัน                      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า 
การพัฒนาความรู้ความสามารถ การท างานร่วมกัน สิทธิในการท างาน ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานท่ีให้
ประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ี อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเช่ือมั่น และยอมรับในเป้าหมายขององค์กร ความเต็มใจทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพ ในองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าท่ีที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน ต าแหน่งงาน และอายุงานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่เพศหญิงมากกว่าเจ้าหน้าที่เพศชาย ส่งผลให้มีความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่เพศหญิงมากกว่าความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ชาย และเจ้าหน้าที่ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าท่ีที่พ่ึงเข้ามาปฎิบัติงานจึงท าให้ประสบการณ์และความช านาญยังมีน้อย เป็นเหตุให้มี
ประสิทธิภาพ ในการท างานต่ ากว่าเจ้าหน้าที่ที่มีระดับรายได้สูงกว่า เนื่องจากปฏิบัติงานมานานกว่า ซึ่งความเห็นจึงออกมาอย่าง
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เมื่อจ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ
หญิง และเพศชาย ในภาพรวมแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเพศชายจะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าเพศหญิง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่มีรายได้แตกต่างกันนั้น มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานท่ีแตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนที่มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป จะมีประสิทธิภาพของการท างานที่มากกว่า 
บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท และบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท 
ตามล าดับ และประสบการณ์การท างาน และทักษะความช าชาญ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ท างาน เพราะประสบการณ์การท างาน และทักษะความช าชาญนั้น เกิดจากการเรียนรู้ตัวตนเองโดยตรง สั่งสมประสบการณ์จน
ก่อให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัสวีภรณ์ วสุสิริกุล 
(2560 ) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
วิศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี พบว่า วิศวกรที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า 
การพัฒนาความรู้ความสามารถ การท างานร่วมกัน สิทธิในการท างาน ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานท่ีให้
ประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากค่าตอบแทนงานราชการมีมาตรฐานก าหนดไว้ที่แน่นอน 
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความปลอดภัย การงานมีความมั่นคงและความก้าวหน้าชัดเจน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง เพราะงานราชการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถหาความรู้เข้าอบรมในรายวิชาต่าง ๆ ได้
อย่างอิสระเสร มีผู้ร่วมงานท่ีเกื้อหนุนกันจึงสามารถท างานร่วมกันได้ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน มอบหมายอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน 
ให้ความส าคัญระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และมลีักษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ
ศักดิ์ ทองหล้า และ ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2564) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการและบุคลากรสังกัดส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการ
ท างาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านความอิสระจากงาน และด้วนความภาคภูมิใจในองค์กร ส่งผลต่อประ
สิทธิในการท างานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการคลัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเช่ือมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร ความเต็มใจทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพ ในองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของราชการมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร จึง
เกิดเป็นความเต็มใจทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อองค์กรให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ น าไปสู่ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพ
ภายในองค์กร เพราะเจ้าหน้าท่ีมีความเช่ือมั่นในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญศิฌา ศรีสุริยงค์ (2561) ศึกษาเรื่อง ความ
ผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  พบว่า ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับองค์กร การมีส่วนร่วมกับองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภา ยในกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ด้านการท างานร่วมกัน ด้านสิทธิในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านลักษณะ
งานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม ที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น องค์กรจึงควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น
กับคุณภาพชีวิตการท างานในด้านดังกล่าว เพื่อสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ท้ังสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ โดยอาจเริ่ม
จากการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความง่ายต่อการเข้าถึงผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงาน เพื่อให้การแจ้งเหตุหรือข่าวสารต่าง ๆ 
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึงมากข้ึน และมีความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านเข้าใจถึง
บทบาท ขอบเขตอ านาจของตน เจ้าหน้าที่จะได้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกทาง ทราบถึงการเติบโตก้าวหน้า            
ในสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 2. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ท่ีมีความสัมพันธ์อยู่ ในระดับต่ า 
ดังนั้น องค์กรจึงควรท าให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างเช่น การสร้างการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม ท่ีเน้นการประเมินผลงานจากคุณภาพของงาน หรือจากประสิทธิภาพของ
งาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความตั้งใจในการท างานอย่างประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
 3. จากการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี ด้านความเต็มใจทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อองค์กร ท่ีมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับต่ า ดังนั้น องค์กรจึงควรสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากการ
ปฏิบัติงานของตน ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมน าเจ้าหน้าที่ไปดูงานในภาคพื้น หรือการให้เจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยได้ลงสัมผัสงาน              
ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง สร้างความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ผ่านการช่วยเหลือ
สังคม 
 
 
 



12 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจาก  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์                    
สกุลกิจกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์
ยิ่งแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง และอาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบ                
สารนิพนธ์ และให้ค าช้ีแนะ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสารนิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ท่ีอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้                
ในงานวิจัยฉบับนี ้
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว รุ่นพี่และเพื่อน ๆ ทุกคน ท่ีคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก าลังใจมา
โดยตลอด รวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ให้ความร่วมมือสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับงานวิจัยฉบับนี้ 
 และสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ โดยคุณประโยชน์
และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉ์บับน้ี ผู้วิจัยขอมอบให้แก่บิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน 
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