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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัที่ท าให้เกิดสมรรถนะ ในการปฏบิัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกูภ้ยัหัวหมาก ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
และศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิง
กู้ภัยหัวหมาก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานดีับเพลิงและกูภ้ัย
หัวหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน การวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นเอง ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.917 เพื่อสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคล คณุลักษณะของ
สมรรถนะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัฯ ผลการศกึษาพบว่า 1) 
ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณะภยัฯ ดา้นเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ีไม่แตกต่างกัน 2) คุณลักษณะของ
สมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ ด้านทัศคติ ด้านแรงจูงใจ/แรงขับภายใน ส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภยัฯ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะในการจูงใจ ท าให้สมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน คือ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ขั้นตอนการจดัซื้อและจัดซ่อมล่าช้า การวางแผนอตัราก าลังไมส่อดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์
ปัจจุบัน และเจ้าหน้าท่ีบางต าแหน่งยังขาดความเข้าใจในลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 2) ด้านสมรรถนะในการจูงใจ คือ 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของรายบุคคลไม่มีความเป็นธรรม การเลือกปฏิบตัิ ค่าตอบแทนยังไม่มีความเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สภาวะแวดล้อมท้ังด้านสถานท่ีและเพื่อนร่วมงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหนา้ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ แบ่งเป็น 2 
ด้าน คือ ด้านสมรรถนะในการปฏบิัติงาน ควรมีงบประมาณหรือมีช่างซ่อมบ ารุงเฉพาะด้าน เพื่อซ่อมบ ารุง
รถดับเพลิงและอุปกรณ์ และจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ให้กับเจ้าหนา้ที่อย่างพอเพียง ต้องมีการวิเคราะห์วางแผนกรอบ
อัตราก าลังใหส้อดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพขององค์การ ควร
มีการพิจารณาในดา้นทักษะ ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้ตรงกับงาน 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะในการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหนา้ทีป่้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการคน้คว้าอิสระเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   ส านกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร : กรณีศกึษา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก 
  ** นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษา พบว่า ด้านสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการประกาศนโยบายและแผนให้ชัดเจน และควรให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายการจดัซื้อ จัดจ้างเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการบริหารอตัราก าลังพล ควรพิจารณาจาก
สถิติการออกปฏบิัติหน้าที่ของแตล่ะสถานี แล้วน ามาก าหนดกรอบอัตราก าลังพลเพื่อให้สอดคล้องกับสถิติการออก
ปฏิบัติหน้าท่ีสถานีน้ันๆ เพื่อจัดก าลังพลสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน ควรแก้ไข
ระบบข้ันตอนการท างานท่ีซ้ าซ้อนในด้านเอกสาร และควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อสะดวกและลด
ระยะเวลาในการด าเนินการ เช่น การใช้ก าลังคนน าส่งเอกสารจากท่ีหนึ่งไปส่งยังอีกท่ีหนึ่ง เป็นต้น 

 ด้านสมรรถนะในการจูงใจ ผู้บังคับบัญชาควรก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ แล้วแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงข้อบกพร่อง
และปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น ควรพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น การพิจารณา
ค่าตอบแทนอื่นๆ ทุกๆ 10 หรือ 15 ปี ควรมีรางวัลยกย่องชมเชยแก่พนักงานผลงานดีเด่นประจ าปี เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
และสร้างขวัญก าลังใจต่อเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

บทน า 

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางความเจรญิในทุก ๆ ด้าน มสีภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชนเมืองหลวงที่อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นแออัดเป็นอย่างมาก จากสถิติ การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2549-2554 พบว่า สาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยเมื่อเปรียบเทยีบกับสา
ธารณภัยประเภทอื่นก็คือ ภัยจากอัคคีภัย ภัยจากสารเคมรีั่วไหลและวัตถุอันตราย และภัยเกดิจากวาตภัย ตามล าดับ
การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมากท่ีสุด รองลงมา คือ เกิดจากการ
จุดธูปเทียนทิ้งไว้ และการอุ่นอาหารทิ้งไว้ สาเหตุที่เกิดไฟฟ้าลดัวงจร เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานมานาน ท าให้
สายไฟฟ้ามีสภาพเก่าและช ารุด มกีารใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี ใช้ไฟฟ้าโดยมีการพ่วงสายไฟมากจนเกดิการใช้กระแสไฟ
เกินก าลัง ในปี 2556-2559 การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ไดด้ าเนินการภายใตค้วามเสี่ยงและ 
สถานการณ์ที่มีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงได้ก าหนดยทุธศาสตร์พัฒนาความปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยของเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์หลัก ข้อ 5) ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั โครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแก่ 
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ การฝึกอบรมดับเพลิงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนประชาชน และสถานศึกษาในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (กันต์ธสิทธิ์  พิมพ์สะอาด, 2559, หน้า 2) (อ้าง
ถึงใน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2556, หน้า 64)  

 สถานีดับเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ่ืนๆ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร หรือ
ตามที่ร้องขอ ด้วยเหตุนี้จะเห็นไดว้่า เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ มหีน้าท่ีภารกจิความรับผิดชอบ
มากมาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องมสีมรรถนะ (competency) ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ความช านาญ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะที่เหมาะสมอื่นๆ ท่ีจะท าใหส้ามารถท างานไดส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น สมรรถนะ (competency) จึงเป็นสิ่งส าคญัที่ผู้บรหิารหรือผูบ้ังคับบัญชาจะต้องให้ความส าคัญในการที่จะหา
วิธีการ แนวทาง และส่งเสริมใหต้วัผู้ปฏิบัติงานสามารถน าเอาสมรรถนะที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติออกมาใช้เพื่อให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะถ้าหากผู้ปฏิบตัิงานไมส่ามารถน าสมรรถนะที่มีอยูม่าใช้ในการปฏิบัติงานได้  
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อันเนื่องมาจากปัจจัยในการท างานด้านใดๆ ก็แล้วแต่ภารกิจหรือเปา้หมายที่ก าหนดไว้ก็อาจไม่ประสบความส าเร็จ
ตามที่คาดหวังไว้ไดเ้ช่นกัน    

 ผู้วิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรของสถานดีบัเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก จึงมีความสนใจที่จะวิจยัศึกษาปัจจัยท่ีท าให้
เกิดสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ และศึกษา
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัฯ โดยก าหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนี้เฉพาะ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก เท่านัน้ 
 
ค าถามการวิจัย 
  
 1. ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลท าให้เกดิสมรรถนะ ในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก 
 2. ปญัหาและอปุสรรคของการพฒันาสมรรถนะอะไรบา้ง ที่ส่งผลต่อการปฏิบัตหิน้าทีข่องเจา้หนา้ทีป่้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ส านักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร กรณศีึกษา สถานดีับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก 
 3. มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะของปฏิบัติหนา้ทีข่องเจ้าหน้าที่ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ส านักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร กรณศีึกษา สถานดีับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก 
อย่างไรบ้าง  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกู้ภยัหัวหมาก 
 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 
สถานีดับเพลิงกู้ภัยหัวหมาก 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 
 2. คุณลักษณะของสมรรถนะ จะสง่ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัย 
สถานีดับเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
 3. สมรรถนะในการปฏิบตัิงานและสมรรถนะในการจูงใจ ท าให้สมรรถนะในการปฏบิัติหน้าที ่ของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานดีับเพลิงและกู้ภยัหวัหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง สมรรถนะในการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานดีับเพลิงและกู้ภยัหัวหมาก ในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษา
เฉพาะสถานดีับเพลิงและกู้ภยัหัวหมาก โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    การวิจัยนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปจัจยัที่ท าให้เกิดสมรรถนะ ในการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานดีับเพลิงและกู้ภยั
หัวหมาก ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะ รวมถึงเพื่อศกึษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ของการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก 
2. ขอบเขตด้านประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลงิ
และกู้ภยัหัวหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร  
3. ขอบเขตด้านสถานที ่
 การวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะสถานีดบัเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก เท่าน้ัน 
4. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
 4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล   
 4.1.2 คุณลักษณะของสมรรถนะ  
    4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดสมรรถนะออกเป็น 2 ด้าน ตามแนวคิดของ (Boyatzis) ดังนี ้
  4.2.1 สมรรถนะในการปฏิบัติงานและสมรรถนะการจูงใจ 
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 – กรกฎาคม 2562 
 
กรอบแนวคิดวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมุ่งเน้นท่ีจะท าการศึกษาเกี่ยวกับ สมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ดับเพลิงหัวหมาก โดยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ ผู้วิจัยได้น า 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ David C. McClelland (1973) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วน
บุคคลและคณุลักษณะของสมรรถนะมาใช้ในการอธิบาย และก าหนดเป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
ส าหรับสมรรถนะในการปฏิบตัิหนา้ที่ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ส านักงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผู้วจิัยได้น าหลักแนวคดิของ Boyatzis (1982) ซึ่งกล่าวถึง สมรรถนะไว ้2 ด้าน ได้แก่ 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานกับสมรรถนะในการจูงใจ น ามาใช้ในการอธิบายและก าหนดเป็นตัวแปรตาม 
(dependent Variable) (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2558, หน้า 10)   
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ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้  
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯ ที่เกีย่วกับสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ี เพื่อให้สอดคล้องกับ ระเบยีบ อ านาจหน้าที่ และขั้นตอน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก  ส านกัป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร  

 2.วิธีการเก็บรวบรวมเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย
การแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้   
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สถานีดับเพลิงและกูภ้ยั
หัวหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้การสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 44-45) จ านวน 40 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากศึกษา
แนวคิดและผลการวิจัยที่เกีย่วข้อง โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์การท างาน 
- ต าแหน่งงาน 
 

 

คุณลักษณะของสมรรถนะ 
- ความรู้ความสามารถ 
- ทักษะ 
- ทัศนคติ 
- แรงจูงใจ/แรงขับภายใน 
 

 

สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสถานีดับเพลิง

และกู้ภัยหัวหมาก 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร 

- ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
- ด้านสมรรถนะในการจูงใจ  
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 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับคุณลักษณะของสมรรถนะ ที่ท าให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ  
 ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
 ส่วนท่ี 5 ค าถามเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏบิัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัฯ 
 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ท าการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามขัน้ตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดปจัจัยส่วนบุคลและคุณลักษณะของสมรรถนะ ที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้า
ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดและเนื้อหาท่ีจะน ามาสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามที่ออกแบบ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบ และพิจารณารายละเอียดถึง
ข้อบกพร่อง เพื่อท าการแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมและเที่ยงตรงยิ่งข้ึน  
 3. น าแบบสอบถามที่ได้ท าการแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษาครั้งที่ผ่านมา เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาท าการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องเหมาะสมและเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน 
 
การทดสอบเครื่องมือ 
 
 การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล คณุลักษณะของสมรรถนะ และสมรรถนะใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณะฯ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
ที่มีลักษณะการท างานท่ีคลา้ยคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน ามาทดสอบหาความเชื่อมั่น ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ (Cronbach, 1990) (อ้างถึงใน เพชรลดา จีระจตุกร, 2561, 
หน้า 34) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากับ 0.917 แสดงว่า แบบทดสอบนี้มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดบัสูง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้  
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย independent 
samples t-test และ f-test (One-Way ANOVA)  
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ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก สามารถสรปุ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของของการศึกษาได้ ดังนี ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกูภ้ยัหัวหมาก 

 ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ท าให้เกิดสมรรถนะ ในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานดีับเพลิงและกู้ภยั
หัวหมากของประชากรกลุ่มตัวอยา่งผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยสามารถสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูลไดด้ังนี้ 

 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปจัจยัสว่นบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 40 คน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเปน็ร้อยละ 95.0 มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี จ านวน 18 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 45.0 มีการศึกษาระดับปรญิญาตรี จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 มีประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่น้อย
กว่า 5 ปี จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 30.0 และอยูใ่นต าแหน่งงานประเภททั่วไป จ านวน 33 คน คดิเปน็รอ้ยละ 82.5 

 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของสมรรถนะของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง
จ าแนกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถ ดา้นทักษะ ด้านทัศนะคติ และดา้นแรงจงูใจ/แรงขับ
ภายใน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปแต่ละด้านและเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยไดด้ังนี้ 

  2.1 ด้านความรู้ความสามารถพบวา่ โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่ เท่ากับ 3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.625 อยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณารายข้อ จากข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ไปข้อที่มีคา่เฉลีย่น้อยที่สุด จะเห็น
ได้ว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือสามารถใช้ความรู้ที่มี ปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.655 อยู่ในระดับมาก และเปา้หมายของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย เทา่กับ 3.65 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.579 อยู่ในระดับมาก คอืข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยที่สุด 

  2.2 ด้านทักษะ พบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.681 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ จากข้อที่มีค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด ไปข้อที่มีคา่เฉลี่ยน้อยที่สดุ จะเห็นได้ว่าข้อที่มีคา่เฉลี่ยมาก
ที่สุด คอืมีทักษะ ในการตดิตอ่ประสานงานกับผู้บังคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนได้เปน็อยา่งดีมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.82 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.712 อยู่ในระดับมาก และเครื่องใช้ส านักงานอื่นๆ ทีจ่ะช่วยให้ท างานส าเร็จตามที่
ไดร้ับมอบหมาย มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.37ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.774 อยู่ในระดับปานกลาง คือข้อที่มีค่าเฉลีย่น้อยที่สุด 

  2.3 ด้านทัศนคต ิพบวา่ โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่ เท่ากับ 3.80 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.855 คือ 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ จากข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ไปข้อที่มีค่าเฉลีย่น้อยที่สดุ จะเห็นได้วา่ขอ้ที่มีค่าเฉลีย่
มากทีส่ดุ คือ มคีวามภาคภมูิใจทีไ่ดเ้ป็นเจา้หนา้ที่ของหนว่ยงานมคี่าเฉลีย่เทา่กับ 4.30 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.723 อยู่ในระดับมากที่สุด และรูปแบบการบริหารงานของผู้บรหิาร เพื่อพัฒนาสู่ความก้าวหน้าของหน่วยงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.944 อยู่ในระดับปานกลาง คือข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ 

  2.4 ด้านแรงจูงใจ/แรงขับภายใน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.846 คือ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ จากข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ไปข้อทีม่ีค่าเฉลีย่น้อย
ที่สุด จะเหน็ได้ว่าข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ค่าตอบแทนมผีลต่อแรงจูงใจ/แรงขับภายในมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.873 อยูใ่นระดบัมาก และหน้าที่ความรบัผดิชอบที่ได้รับมอบหมายมผีลตอ่แรงจงูใจ/แรงขับ
ภายในมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.764 อยู่ในระดับมากคือข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
จ าแนกเป็นรายด้านได้ 2 ด้านคือ ด้านสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน และด้านสมรรถนะในการจูงใจโดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรปุแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

  3.1 ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.717 คือ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ไปข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด จะเห็นได้วา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากท่ีสุด คือมสีามารถล าดับความส าคัญของงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
ได้ตามที่ก าหนดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.506 อยู่ในระดับมาก และหน่วยงานมี
การแจ้งผลการประเมินให้บุคคลากรทราบทุกครั้งเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.867 อยู่ในระดับปานกลาง คือข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

  3.2 ด้านสมรรถนะในการจูงใจ พบว่า โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่เท่ากับ 3.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.474 คือ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ จากข้อที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สดุ ไปข้อที่มีคา่เฉลีย่น้อยทีสุ่ด จะเห็นได้
ว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความมั่นคง และโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน มีผลท าให้เกิดสมรรถนะใน
การจูงใจ ในการปฏิบตัิงาน มีคา่เฉลีย่ เทา่กับ 3.92 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.828 อยู่ในระดับมาก และการได้รับการ
ยอมรับนบัถือและการรับฟังความคดิเห็นจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน มผีลตอ่สมรรถนะในการจงูใจ 
ในการปฏิบัติงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.678 อยู่ในระดับมาก คือข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปญัหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ของเจา้หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกู้ภยัหัวหมาก 

 จากการศึกษาข้อมลูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏบิัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัฯ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามได้ระบุถึงปัญหาและอปุสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งผู้วิจยัสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกเป็นรายด้าน ทีต่้องน าไปแก้ไขปญัหาและอุปสรรค ได้ดังนี้ 

ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ ส่วนใหญ่มสีภาพเก่าและช ารดุ ขั้นตอนการจดัซื้อและจัดซ่อมล่าช้า อุปกรณ์ในการ
ออกปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ การวางแผนอัตราก าลังไมส่อดคล้องกับสถานการณ์ บางครั้งมีเจ้าหน้าทีไ่ม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน และเจา้หน้าท่ีบางต าแหน่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  

ด้านสมรรถนะในการจูงใจ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของรายบุคคลไม่มีความเป็นธรรม มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีการประเมินจาก
ผลการปฏิบตัิงานท่ีสัมฤทธ์ิผลอย่างแท้จริง ค่าตอบแทนยังไม่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจัจุบัน สภาวะ
แวดล้อมท้ังด้านสถานท่ีและเพื่อนร่วมงานมีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีน้อย  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคของการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงกู้ภัยหัวหมาก 
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 จากผลการศึกษา ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญัหา
และอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัติหนา้ที่ของเจ้าหน้าทีป่้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งผู้วจิัยได้สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมลูโดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี ้

ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 ควรมีงบประมาณหรือมีช่างซ่อมบ ารุงเฉพาะด้าน เพื่อซ่อมบ ารุงรถดบัเพลิงและอุปกรณ์อยา่งเร่งด่วน และ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภยัให้กบัเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคคลากรของแต่ละงาน
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอตามความต้องการของแตล่ะเหตุการณ์ เพื่อการบรหิารงานท่ีมีประสิทธิภาพของ
องค์กร ควรมีการพิจารณาในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหนง่และหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงาน เพื่อส่งผลท าให้งานส าเรจ็บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ด้านสมรรถนะในการจูงใจ 

ผู้บังคับบัญชาต้องก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นท่ียอมรับ 
แล้วแจ้งผลการประเมินการปฏบิัติงานเป็นรายบุคคล เพื่อให้เจา้หนา้ทีรบัทราบถึงข้อบกพรอ่งและปรบัปรุงแก้ไขตนเองให้ดี
ขึ้น ควรมสีวสัดิการในวันหยุดนกัขัตฤกษ์ เช่นเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์และควรมีรางวัลยกย่องชมเชยแก่พนักงาน
ผลงานดเีด่นประจ าปี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและสรา้งขวญัก าลังใจต่อเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก สามารถอธิบายผล
โดยเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออธิบายสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก 
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏบิัติหน้าที่ 
แตกต่างกัน 

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตทิี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ การ
เปรียบเทยีบความแตกต่างเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ี จ าแนกตามเพศ  

การทดสอบ  t test 
 

เพศ 
          ชาย                         หญิง 
       (n = 38)                   ( n = 2 ) t    Sig. 

   x   S.D.       x       S.D.   
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่  3.771 0.476    4.200    0.141 -1.255 0.217 

รวม 3.771 0.476    4.200  0.141 -1.255 0.217 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะสง่ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่า เพศที่แตกต่างกัน จะไม่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีบรรเทา
สาธารณภัยฯ สามารถอภิปรายไดว้่า ปัจจุบันความแตกต่างระหว่างเพศลดลงและกรอบหน้าท่ีความรบัผิดชอบของ
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งานไม่ได้ก าหนดความแตกต่างทางด้านกายภาพ ดังนั้นไม่ว่าเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่า
เทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรดา จิรชีวินมาศ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยสมรรถนะ
ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวง ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวงไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตทิี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ การ
เปรียบเทยีบความแตกต่างเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ี จ าแนกตามอายุ  

การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
  อายุ 

อายุจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่  
x  S.D. f Sig. 

20 - 30 ปี 3.720 0.294 1.521 
 
 
 

0.226 

31 - 40 ปี 3.944 0.410  
41 - 50 ปี 
51 ปีข้ึนไป 

3.715 
3.450 

0.482 
0.772 

 

รวม 3.792 0.474 1.521 0.226 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันจะสง่ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่า อายุจะไม่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภยัฯ 
สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากอายุของเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันคือ 30-40 ปี มีประสบการณ์การ
ท างานและความคดิเห็นท่ีคล้ายกนัจึงท าให้อายุท่ีแตกต่างกันไมส่่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
บรรเทาสาธารณภยัฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา ทัดพินิจ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหงในการน าเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐมาปฏิบัติ ผล
การศึกษาพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะในการน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพคณุภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐมาปฏิบัติในมหาวิทยาลัยรามค าแหงไมแ่ตกต่างกัน อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตทิี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ การ
เปรียบเทยีบความแตกต่างเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ี จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 
 

  ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ 

x  S.D. f Sig. 
ต่ ากว่าระดับปรญิญาตร ี 3.766 0.390 0.239 0.789 

ปริญญาตร ี 3.781 0.498   
ปริญญาโท 3.950 0.723   

รวม 3.792 0.474 0.239 0.789 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ ไม่แตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาจะไมส่่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัยฯ สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะออกปฏิบัติงานได้ ทุกคน
จะต้องผ่านการฝึกข้ันพ้ืนฐานในการท างานท่ีเหมือนกัน และลักษณะงานท่ีท าก็เป็นงานด้านการปฏิบตัิ ดังนั้นไม่ว่า
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จะจบการศึกษาระดับใดก็จะต้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของการฝึกข้ันพ้ืนฐาน เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา ทัดพินิจ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลยัรามค าแหงในการน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า 
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะในการน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐมา
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยรามค าแหงไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตารางที่ 15 แสดงคา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเกีย่วกับปัจจัยทีส่่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 
 

ประสบการณ์ในการท างาน ( ปี ) 
ประสบการณ์ในการท างาน จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ 

x  S.D. f Sig. 
น้อยกว่า 5 ป ี 3.816 0.285 2.522 0.073 
ตั้งแต่ 5 ปี – ไม่เกิน 10 ปี  4.054 0.478   
ตั้งแต่ 10 ปี – ไม่เกิน 15 ป ี 3.690 0.455  
ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 3.485 0.606   

รวม 3.792 0.474 2.522 0.073 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ประสบการณ์ในการท างาน ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ไม่แตกตา่งกัน อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  อภิปรายได้ว่า ประสบการณ์ในการท างาน 
ไม่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี ขัดสาร 
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานตามนโยบายของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ส านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความคดิเห็นท่ีมีต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามนโยบายของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ การ
เปรียบเทยีบความแตกต่างเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ี จ าแนกตามต าแหนง่งาน  

การทดสอบ  t test 
 

ต าแหน่งงาน 
ประเภททั่วไป          ประเภทวิชาการ 

( n = 33 )                 ( n = 7 ) t    Sig. 

   x   S.D.       x       S.D.   
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่  3.730 0.453    4.085    0.498 -1.855 0.071 

รวม  3.730 0.453    4.085  0.498 -1.855 0.071 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ ไม่แตกต่างกนั 
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อภปิรายได้ว่า ต าแหน่งงาน ไมม่ีผลตอ่สมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยฯซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุพรรณี ขดัสาร (2562) ได้ศกึษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ส านักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 
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ประสบการณ์ในการท างานทีแ่ตกต่างกัน มีความคดิเหน็ที่มีต่อสมรรถนะการปฏิบตัิงานตามนโยบายของกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 3 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 

สรุปสมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย สถานดีับเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นตามที่สมมติฐานก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของสมรรถนะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสา
ธารณภัย สถานีดับเพลิงและกูภ้ยัหัวหมาก ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 17 ด้านความรู้ความสามารถจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฯ  

การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test  

 
 

ด้านความรู้ความสามารถจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

       SS df        MS f Sig. 
Between Groups 3.670 8 0.459 2.779 0.019* 
Within Groups 5.117 31 0.165   

Total 8.788 39  2.779 0.019* 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ด้านความรูค้วามสามารถ จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า ความรู้ความสามารถจ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัฯ ถ้าไม่มีความรู ้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ก็
ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ท่ีรับผดิชอบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนาธิป เอกศริ และ ธรรมวิมล สุข
เสรมิ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตังิานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : กรณีศึกษา ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธาน ีผลการศึกษาพบว่า ระดับของการ
รับรู้ความสามารถของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 18 ด้านทักษะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
 

ด้านทักษะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฯ 

SS df MS f Sig. 
Between Groups 5.274 10 0.527 4.352 0.001* 
Within Groups 3.514 29 0.121   

Total 8.788 39  4.352 0.001* 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ด้านทักษะ จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า การปฏิบตัหิน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ ต้องมีทักษะความสามารถปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อรับผดิชอบในการจัดการสถานการณ์ฉกุเฉินทุก
รูปแบบ เมื่อเกดิอัคคีภัยขึ้น สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การสื่อสารโดยวิทยสุื่อสาร รบัแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้และสาธารณภัยต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าท่ี ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยาใจ ธรรมพิทักษ์ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานโรงแรมในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ผล
การศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านทักษะ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
โรงแรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ตารางที่ 19 ด้านทัศนคติจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าที่ ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
 

ด้านทัศนคติจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฯ 

SS df MS f Sig. 
Between Groups 4.415 11 0.401 2.570 0.021* 
Within Groups 4.373 28 0.156   

Total 8.788 39  2.570 0.021* 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านทัศนะคติ จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ ของเจ้าหนา้ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัฯ  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า ทัศนะคติ จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ เป็นงานท่ีต้องบริการ 
ช่วยเหลือและเสยีสละ ดังนั้น ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีจึงต้องมีทัศนะในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยาใจ 
ธรรมพิทักษ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานโรงแรมในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผลการศึกษาพบว่า การรบัรู้ความสามารถของตนเอง ด้านเจตคติ มีความสมัพันธ์กับการพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานโรงแรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตารางที่ 20 ด้านแรงจูงใจ/แรงขับภายใน จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัฯ 

การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
 

ด้านแรงจูงใจ/แรงขับภายใน จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

SS df MS f Sig. 
Between Groups 5.682 10 0.568 5.305 0.000* 
Within Groups 3.106 29 0.107   

Total 8.788 39  5.305 0.000* 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านแรงจูงใจ จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ เป็นงาน
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ที่ต้องบริการ ช่วยเหลือและเสียสละ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญและหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้แก่
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้การปฏบิัติงานใน
หน่วยงานกับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นท่ีมผีลการปฏิบตัิงานสงูในองค์การภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
บุคคลได้แก่ การเรียนรู้ทั่วไปและแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการจูงใจและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนัยส าคญั ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Blumberg and Pringle (1982,99.560-564)  

สรุปสมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลคณุลักษณะของสมรรถนะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภยั สถานีดับเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณลกัษณะด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ ด้านทัศคติ ด้านแรงจูงใจ/แรงขับ
ภายใน จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก 
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  ซึ่งเป็นตามที่สมมติฐานก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 3 สมรรถนะในการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการจูงใจ ท าให้สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานดีับเพลิงและกู้ภยัหวัหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  

ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะในการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการจูงใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัฯ  

 
จากผลการทดสดสอบสมมติฐาน พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ท าให้สมรรถนะในการปฏบิัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกูภ้ัยหัวหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.750 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.717 อยู่ในระดับมาก จึงยอมรับ
สมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงาน วิจัยของ อภิรดา จิรชีวินมาศ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัย
สมรรถนะที่มตี่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวง ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยรวมของบุคลากรการประปานครหลวง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.373 อยู่ในระดับมาก  

จากผลการทดสดสอบสมมติฐาน พบว่า สมรรถนะในการจูงใจ ท าให้สมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานดีับเพลิงและกู้ภยัหวัหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.835 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.475 อยู่ในระดับมาก จึงยอมรับสมมติฐาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2558) ได้ศึกษาเรือ่ง การเรียนรู้การปฏิบตัิงานในหน่วยงานกับ
สมรรถนะของผู้บรหิารระดับต้นทีม่ีผลการปฏิบตัิงานสูงในองค์การภาครัฐ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นด้านสมรรถนะในการจูงใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.664 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.538 อยู่ในระดับสูง ผู้วิจัย

สมรรถนะในการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการจูงใจ ใน
การปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ  

x  S.D. แปลผล 

             สมรรถนะในการปฏิบตังิาน 3.750 0.717 มาก 

             สมรรถนะในการจูงใจ 3.835 0.474 มาก 
                    รวม 3.792 0.595 มาก 
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จึงได้น าค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงนี้ มาเทียบกับช่วงระดับคะแนน ด้วยวิธีการหาความกว้างของอันตรภาคช้ัน ตาม
แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด เพื่อแปลความหมายจากผลคะแนนเฉลี่ย เมื่อเทียบแล้ว พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

สรปุสมมตฐิานที่ 3 สมรรถนะในการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการจูงใจ ท าใหส้มรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่
ของเจ้าหนา้ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสมมตฐิานการวิจยัก าหนดไว้ว่า สมรรถนะในการปฏิบตัิงานและสมรรถนะ
ในการจูงใจ ท าใหส้มรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สถานดีับเพลิงและกู้ภยั
หัวหมาก ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นตามทีส่มมติฐาน
ก าหนดไว ้ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัตหิน้าที่ของเจา้หนา้ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานดีับเพลิงและกู้ภยัหัวหมาก มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

ด้านสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน 

 ควรมีการประกาศนโยบาย แผนให้ชัดเจน และควรให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
นโยบายการจัดซื้อ จดัจ้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการบริหารอัตราก าลังพล ควรพิจารณาจากสถิติ
การออกปฏิบัติหน้าที่ของแตล่ะสถานี แล้วน ามาก าหนดกรอบอัตราก าลังพลเพื่อให้สอดคล้องกับสถติกิารออกปฏิบัติ
หน้าท่ีสถานีน้ันๆ เพื่อจดัก าลังพลสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ในปัจจุบันควรแก้ไขระบบ
ขั้นตอนการท างานท่ีซ้ าซ้อนในด้านเอกสาร และควรใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเหลือ เพื่อสะดวกและลดระยะเวลาใน
การด าเนินการ เช่น การใช้ก าลังคนน าส่งเอกสารจากท่ีหนึ่งไปส่งยังอีกท่ีหนึ่ง เป็นต้น 

ด้านสมรรถนะในการจูงใจ 

 ผู้บังคับบญัชาควรก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ แล้ว
แจ้งผลการประเมินการปฏิบตัิงานเปน็รายบคุคล เพื่อใหเ้จ้าหน้าทีร่ับทราบถึงข้อบกพร่องและปรับปรุงแกไ้ขตนเองใหด้ีขึ้น
ควรพิจารณาคา่ตอบแทนใหส้อดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปจัจุบัน เช่น การพิจารณาค่าตอบแทนอื่นๆ ทุกๆ 10 หรือ 15 ปี
ควรมีรางวลัยกย่องชมเชยแก่พนักงานผลงานดีเด่นประจ าปี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและสร้างขวัญก าลังใจต่อเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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