บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่
ดั บ เพลิ ง กองปฏิ บั ติ การดับ เพลิงที่ 1 สํานั ก ปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย กรุง เทพมหานคร
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ดับเพลิง กอง
ปฏิบัติการดับเพลิงที่ 1 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะ
แนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงที่ 1 สํานัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ทํา
การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 286 ชุด โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
คือ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 สอบถาม
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ดับเพลิง สวนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ในการทํ า งาน การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป สถิ ติ ที่ ใ ช คื อ ค า ความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) ไครสแควร (Chi-Square) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(Gamma) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
5.1 ผลการวิจัย
5.1.1 ขอมูลสวนบุคคล
เจาหนาที่ดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงที่1 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร มีอายุราชการสวนใหญ 7-9 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 34.4
5.1.2 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ดานความมั่นคงในการทํางาน หนวยงานของทานมีสวนชวยทําใหการดํารงชีวิตของทาน
อยูอยางสบาย เจาหนาที่ดับเพลิงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 68.5 หนวยงานของทานมีเกณฑมาตรฐานในการเลื่อนตําแหนง
เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลางเปนจํานวน
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มากที่สุด ถึงรอยละ 54.9 หนวยงานของทานเปนที่ไดรับความสนใจของบุคคลภายนอกที่ตองการ
เขามาทํางาน เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมากเปน
จํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 46.9
สภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัย หนวยงานของทานมีอุปกรณ เครื่องมือ ใน
การทํางานอยางเพียงพอและมีความเหมาะสมในการทํางาน เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถาม
โดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 52.4 ทานมีความ
มั่นใจในการใชอุปกรณเหลานั้นในการทํางาน เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 60.1 ทานพอใจในสภาพของ
สถานที่ทํางานที่เปนอยู เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 59.4
ผลตอบแทนที่ยุติธรรม ทานไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบของทาน เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 59.4 ทานไดรับการปรับเงินเดือนหรือตําแหนงที่
ยุติธรรม เหมาะสมกับผลการทํางานของทาน เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 53.1
การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรและองคการ หนวยงานมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการ
ดําเนินงานและติดตามงานเปนประจํา เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 51.4 หนวยงานมีการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคลากรและบุคลากรกับผูบริหารอยางเพียงพอและเปนอิสระ เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบ
แบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 47.6
การมีสวนรวมในองคการ ทานมีสวนในการกําหนดยุทธศาสตรการทํางานของหนวยงาน
เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวน
มากที่สุด ถึงรอยละ 43.0 ทานมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมตางๆของหนวยงาน เจาหนาที่
ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด
ถึงรอยละ 44.1
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5.1.3 คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ความมีสุขภาพดี ขาราชการไดรับการตรวจสุขภาพประจําปทุกป เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบ
แบบสอบถามโดยส ว นใหญมี ค วามคิด เห็น ในระดั บ มาก เปน จํา นวนมากที่ สุด ถึ งร อยละ 49.0
หนวยงานของทานมีแผนการปองกันความเสี่ยงหรืออันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวน
มากที่สุด ถึงรอยละ 63.3
การมี บ า นพั ก อาศั ย ถาวร มี ค วามมั่ น คงในที่ อ ยู อ าศั ย และบ า นพั ก มี ส ภาพคงทนถาวร
เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวน
มากที่สุด ถึงรอยละ 35.7 มีการจัดบานพักอาศัยสะอาดถูกสุขลักษณะ เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบ
แบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 52.8
บานพักอาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดย
สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 49.3
การมีหนี้สินลดลง ทานมีหนี้สินในครัวเรือนลดลงกวาปที่แลว เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบ
แบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 65.4
ทานมีรายรับที่เพิ่มขึ้นจากปที่แลว เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 65.7
สภาพครอบครัว
การทํางานของทานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตครอบครัว
เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวน
มากที่สุด ถึงรอยละ 40.6
ครอบครัวของทานใหการสนับสนุนและภูมิใจที่ประกอบอาชีพนี้
เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เปนจํานวน
มากที่สุด ถึงรอยละ 43.4 พอใจในความสมดุลของชวงเวลาของการทํางานและ ชวงเวลาที่ไดเปน
อิสระจากงานในแตละวัน เจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด ถึงรอยละ 49.3
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5.2 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เจาหนาที่ดับเพลิงที่มีอายุราชการมากมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีกวา
เจาหนาที่ดับเพลงที่มีอายุราชการนอย
ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : อายุราชการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของเจาหนาที่ดับเพลิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 เจาหนาที่ดับเพลิงที่มีความมั่นคงในการทํางานสูงมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดีกวาเจาหนาที่ดับเพลิงที่มีความมั่นคงในการทํางานต่ํา
ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : ความมั่นคงในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของเจาหนาที่ดับเพลิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่
2
สมมติฐานที่ 3 เจาหน าที่ดับเพลิงที่มีสภาพแวดล อมการทํางานที่มี ความปลอดภัย สูงมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานดีกวาเจาหนาที่ดับเพลิงที่มีสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัย
ต่ํา
ผลการพิ สู จ น ส มมติ ฐ าน พบว า : สภาพแวดล อ มการทํ า งานที่ มี ค วามปลอดภั ย มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ดับเพลิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4 เจาหนาที่ดับเพลิงที่ไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมสูงมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดีกวาเจาหนาที่ดับเพลิงที่ไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมต่ํา
ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : คาตอบแทนที่ยุติธรรมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของเจาหนาที่ดับเพลิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5 เจาหนาที่ดับเพลิงที่มีการติดตอสื่อสารระหวางตนเองและองคการที่ดีมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานดีกวาเจาหนาที่ดับเพลิงที่มีการติดตอสื่อสารระหวางตนเองและองคการที่
ไมดี
ผลการพิ สู จ น ส มมติ ฐ าน พบว า : การติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งตนเองและองค ก ารมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ดับเพลิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
สมมติฐานที่ 6 เจาหนาที่ดับเพลิงที่มีสวนรวมในองคการสูงมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดีกวาเจาหนาที่ดับเพลิงที่มีสวนรวมในองคการต่ํา
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ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา : การมีสวนรวมในองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของเจาหนาที่ดับเพลิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่
6
ดังนั้น จึงสรุปผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของขาราชการ กรณีศึกษาเจาหนาที่ดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงที่ 1 สํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัย อายุราชการ ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดลอม
ในการทํางาน คาตอบแทนที่ยุติธรรม การติดตอสื่อสาร และการมีสวนรวมในการทํางาน
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
อายุราชการ ควรอบรมใหความรูในดานความกาวหนาในการทํางานแกเจาหนาที่ดับเพลิง
ที่บรรจุใหม สรางจิตสํานึกและความภูมิใจในการทํางาน สรางความผูกพันกับองคการ มีการให
รางวัลแกเจาหนาที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติงานดี โดยใหรางวัลสูงขึ้นตามอายุราชการที่มากขึ้นเพื่อสราง
แรงจูงใจในการทํางาน และมีความผูกพันกับองคการมากขึ้น
ความมั่นคงในการทํางาน ควรมีการสรางความมั่นคงในการทํางานใหสูงขึ้น โดยการ
สนั บ สนุ น ให มี ก ารศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น และสามารถปรั บ เงิน เดื อ นให สู ง ขึ้ น ตามวุ ฒิก ารศึ ก ษา เพิ่ ม
โอกาสในความกาวหนาในสายงานใหมากขึ้น โดยการเพิ่มกรอบอัตราตําแหนงใหมากขึ้นและเพิ่ม
โอกาสในการสอบเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น ควรเพิ่มที่พักอาศัยใหมากขึ้นใหเพียงพอกับจํานวน
เจาหนาที่ดับเพลิงเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทํางาน และกําหนด
เกณฑในการเลื่อ นตําแหน งที่ยุติธรรม เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหเจาหน าที่ดั บเพลิงในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
สภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัย เนื่องจากสถานที่ทํางานสวนใหญมีสภาพเกา
ควรปรับปรุงสถานที่ทํางานที่มี สภาพเกาและทรุด โทรม ให มีความแข็งแรง โดยการซอมแซม
ปรับปรุงใหมใหมีสภาพดีขึ้น ควรจัดใหมีการทํากิจกรรม 5ส ใหบอยขึ้น จัดใหมีบริเวณพักผอนและ
ออกกําลังกาย ซอมแซมอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการทํางาน ตลอดจนรถดับเพลิง ใหมีสภาพพรอม
ใชงานอยูเสมอ
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ผลตอบแทนที่ยุติธรรม ควรเพิ่มคาตอบแทน เชนเบี้ยเลี้ยง คาเสี่ยงภัย เงินโบนัสใหสูงขึ้น
เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจของประเทศที่มีคาครองชีพสูงขึ้น และควรจัดสวัสดิการใหดีขึ้น เชน ที่พัก
อาศัยควรจัดใหมีและเพียงพอกับเจาหนาที่ดับเพลิง กําหนดหลักเกณฑที่เปนธรรมในการไดสิทธิใน
ที่พักอาศัยและเงินคาตอบแทน
การติดตอสื่อสาร ควรจัดใหมีการประชุมใหบอยขึ้น เพื่อเจาหนาที่ดับเพลิงจะไดทําความ
เขาใจกับแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม ควรปรับลด
สายการบั ง คั บ บั ญ ชาให น อ ยลง เพื่ อ เพิ่ ม การติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชา ทําความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติงานรวมกันใหดียิ่งขึ้น
การมีสวนรวมในองคการ ควรจัดใหเจาหนาที่ดับเพลิงมีสวนรวมในการทํางาน กิจกรรม
ตางๆ และมีสวนในการกําหนดยุทธศาสตรในการทํางานใหมากขึ้น เพราะเจาหนาที่ดับเพลิงเองที่
ต อ งเป น ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง จากประสบการณ ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านของแต ล ะคนเมื่ อ นํ า มาแลกเปลี่ ย น
ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น จะสงผลใหการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ดับเพลิง กับปจจัยอื่น เชน ภาวะ
ผูนํา การเพิ่มประสิทธิผลขององคการ การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ ความผูกพันตอองคการ
เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคการตอไป
2. ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพ/ศึกษารายกรณี (Case Study) ในหนวยงานอื่น ที่มีผลการ
ดําเนินการดีเดนในเรื่องการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับบุคลากรในหนวยงาน เพื่อใหเห็น
ปจจัยความสําเร็จ ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจนในการสรางนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบและนํามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น

