บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่องระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ดับเพลิง กองปฏิบัติการ
ดับเพลิงที่ 1 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด
ทฤษฏี ตลอดจนเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้
2.1 ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางาน
2.2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4 โครงสรางของกองปฏิบัติการดับเพลิงที่ 1 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางาน
เกส (Guest, 1992: pp.76 อางถึงใน วิยะดา เขียวจันทร, 2545: 6) ไดใหความหมายไววา
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ปฏิกิริยาของปจเจกบุคคลตอการทํางานหรือผลที่เกิดขึ้นกับปจเจก
บุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณในการทํางาน นั่นคือ คุณภาพชีวิตการทํางานอาจหมายถึง
ความรูสึกทั้งหลายของบุคคลเกี่ยวกับทุกมิติของการทํางาน เชน ความรูสึกเกี่ยวกับผลตอบแทน
หรือผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง สภาพแวดลอมการทํางาน ความสัมพันธที่เกี่ยวกับ
องคกรและความสัมพันธระหวางบุคคล และคุณคาที่แฝงอยูภายในการทํางานในชีวิตของบุคคล
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (อางถึงใน อัจฉรา วงศ
วัฒนามงคล, 2538: 56) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา คุณภาพชีวิตเปนการรับรู
และประเมินภาวะตาง ๆ ของบุคคลทีเกี่ยวของกับงาน และสภาพแวดลอมของงาน และการรับรูและ
การประเมิ น ของบุ ค คลนี้ จะแตกตา งไปตามพื้น ฐานชี วิต ของบุ ค คล สถานภาพ บทบาท และ
ความสามารถของบุคคล
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2530: 266) หมายถึง ชีวิตการทํางานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิ
ของความเปนมนุษยของบุคลากร ซึ่งเปนชีวิตการทํางานที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถ
สนองความจําเปนพื้นฐาน ของมนุษยในแตละยุคสมัย
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ผจญ เฉลิมสาร (2540: 23) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไวหลายประเด็น
คือ
1. เปนการสรางสรรคบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางาน
สูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญขององคการ
ซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพวกเขา นั่นคือ หมายความรวมถึงการปรับปรุงการ บริหาร
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย โดยทําใหมีประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้เปนการเปดโอกาสใหม ๆ ใหผู ปฏิบัติงานทุกระดับไดนําเอา
สติปญญา ความเชี่ยวชาญทักษะและความสามารถอื่น ๆ มาใช ในการทํางานยอมทําใหพนักงาน
หรือกําลังแรงงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและ
พฤติกรรมภายในกลุมและองคการขึ้น เชน การขาดงานลดลดคุณภาพของผลิตภัณฑ ดีขึ้น การ
กวดขันเกี่ยวกับวินัยผอนคลายลง ความคับของใจลดลง เปนตน
2. คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายทั้งทางกวางและทางแคบ ซึ่งไดใหความหมายไว
เปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
2.1 คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายที่กวาง หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยว ของกับชีวิตการ
ทํางาน ซึ่งประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและ
บริการ ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจสําหรับคนงาน
2.2 คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายอยางแคบ คือ ผลที่มีตอคนงาน ซึ่งหมายถึง การ
ปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการ พิจารณาเปนพิเศษ
สําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล และรวมถึงความตองการของ
พนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางาน
ของเขาดวย
2.3 คุณภาพชีวิตการทํางานในแงมุมที่หมายถึงการคํานึงถึงความเปนมนุษยในการทํางาน
(Humanization of Work) ซึ่งประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่งใช คําวา การปรับปรุง
สภาพการทํางาน (Improvement of Working Condition) ประเทศสังคม นิยมใชคําวา การคุมครอง
แรงงาน (Workers' Protection) กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย หรือใน ญี่ปุนใชคําวาสภาพแวดลอมการ
ทํางาน (Working Environment) และความเปนประชาธิปไตยในสถานที่ทํางาน (Democratization
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of the Workplace) คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติหรือ
เทคโนโลยี ที่ ส ง เสริ ม สภาพแวดล อ มในการทํ า งานที่ ก อ ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจมากขึ้ น ในการ
ปรับปรุงผลลัพธทั้งขององคการและปจเจกบุคคล ตามลําดับ
สมหวัง โอชารส (2542: 45 อางถึงใน นารีรัตน สรอยสกุล, 2544: 10) ไดใหความหมาย
ของคุณภาพชีวิตการทํางาน ไววา เปนความสัมพันธกันระหวางความรูสึกของบุคคลที่มีตอการ
ทํางานและการทํางานที่มีผลตอการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนความรูสึกพึงพอใจของบุคคลตามการรับรู
ของแตละบุคคล ซึ่งจะแตกตางกันตามภูมิหลัง และลักษณะเฉพาะตัวบุคคลที่แตกตางกันมากมาย
และการทํ า งานที่ มี ผ ลต อ การดํ า รงชี วิ ต ของบุ ค คล เป น การผสมผสานกั น ระหว า งงานกั บ ชี วิ ต
ผูปฏิบัติงานสามารถผสมผสานงานและชีวิตสวนตัวไดอยางกลมกลืนจะเกิดความรูสึกที่ดีตอการ
ปฏิบัติงาน มีความรูสึกพึงพอใจ มีความรูสึกมั่นคง และผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม
อันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข นั่นเอง
2.2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
Walton (อางถึงใน ผจญ เฉลิมสาร, 2540: 24) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่
ประกอบขึ้นเปนคุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสือ Creteria for Quality of Working life โดยแบง
ออก เปน 8 ประการ คือ
1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การที่
ผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ อยาง เพียงพอกับการมีชีวิต
อยูไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตองเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองคการ
อื่นๆ ดวย
2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment) หมายถึง
สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะที่ตองเสี่ยง
ภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย
3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (development of
human capacities) งานที่ปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติ งานไดใชและพัฒนาทักษะ
ความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย
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4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (growth and
security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลวยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาส
กาวหนา และมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพื่อนรวมงานและสมาชิกใน
ครอบครัวของตน
5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (social integration)
ซึ่งหมายความวางานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ รวมถึง
โอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม
6. ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism)
ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคลมีความ
เปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความ
คิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองดวยกฎหมาย
7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (the total life space) เปนเรื่องของ
การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยางสมดุล
นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการกําหนด
ชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง การที่ตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน หรือ
ไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ
8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance) ซึ่งนับเปน
เรื่องที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการที่ตนปฏิบัติงานอยูนั้น
รับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ทั้งในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด
องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของ Delamotte and Takezawa (1984: 11) ไดเสนอ
องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว 5 ประการ คือ
1. เปาหมายที่เปนแนวปฎิบัติ (traditional goals) เปนเปาหมายที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้นดวย
วิธีการใหม เชน เรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทํางาน เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน การ
สงเสริมสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนผลตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรม
2. การปฎิบัติอยางเปนธรรมในการทํางาน (fair treatment at work) หมายถึง ความตองการ
ของบุคลากรที่ตองการใหองคการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเปนธรรม โดยเสมอภาคกัน ไมวาจะเปน
แรงงานเพศหญิง หรือเพศชาย
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3. อํานาจในการตัดสินใจ (influence of decisions) การสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ สรางความสามัคคี และลดความแตกแยก
4. ความทาทายของงาน (challenge of work content) งานที่ทําตองมีความทาทายใหคนงาน
เกิดความรูสึกตองการทํางานใหประสบความสําเร็จใหได เมื่อทําสําเร็จจะไดรับผลตอบแทนจาก
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
5. ชีวิตการทํางาน (work life) หมายถึง การทํางานที่เปนการพัฒนาชีวิตการทํางานของ
บุคคลตลอดชวงอายุงาน โดยมีความสัมพันธกับชีวิตครอบครัวและสังคม กลาวคือ ชีวิตการทํางาน
ครอบครัว และสังคมจะตองมีความสมดุลกัน
ขวัญกมล สาระบุตร (2543: 37 อางอิงมาจาก บังอร โสฬส, 2838: 74)ไดกลาววา การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการทํางานจะสงผลใหการทํางานของแรงงานมีความสุขความพอใจที่จะ
ทํางาน จึงทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ บรรยากาศในองคกรเกิดความรักความเขาใจ ความสามัคคี
และมีเปาหมายเดียวกันคือเพื่อมุงไปสูการเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะเปนผลดีตอองคกรในที่สุด และไดให
ความหมาย คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) วาการทํางานไดดีถูกตองปลอดภัย
และมีความพอใจในงาน ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานจะเกิดขึ้นได นอกจากจะตองมีการพัฒนา
ทักษะการทํางานแลว ควรมีการเนนพัฒนาจิตลักษณะที่เอื้อใหเกิดการทํางานอยางแข็งขันและชวย
ปองกันมิใหเกิดปญหาในการทํางานจิตลักษณะเหลานี้ไดแก
1. ทัศนคติคานิยมที่มีตอการทํางานและสถานการณแวดลอมทั่วไป
2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ รวมถึงความมีมานะพากเพียรไปสูความสําเร็จ
3. ความเชื่ออํานาจในตนหรือเชื่อในความสามารถและการกระทําของตนเอง
4. การมุงอนาคตควบคุมตน คือมองเห็นความกาวหนาในอาชีพและรูกาลเทศะอดไดรอได
ปฏิบัติตนไดเหมาะสม
5. มีจริยธรรม ซื่อตรง ซื่อสัตยเห็นประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตัว
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2535: 38-39) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานไวดังนี้
1. ความมั่นคง
2. ความเสมอภาคในเรื่องคาจางและรางวัล
3. ความยุติธรรมในสถานที่ทํางาน หากผูบริหารไดรูถึงความตองการ
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4. ปลอดจากระบบราชการและเขมงวดในการควบคุมงาน
5. งานมีความหมายและนาสนใจ
6. กิจกรรมและงานหลากหลาย
7. งานมีลักษณะทาทาย
8. ควบคุมตัวเอง งาน และสถานที่ทํางาน
9. มีขอบเขตการตัดสินใจของตัวเอง
10. โอกาสการเรียนรูและความเจริญกาวหนา
11. ผลสะทอนกลับ ความรูเกี่ยวกับผลลัพธ
12. อํานาจหนาที่ในงาน
13. ไดรับการยอมรับจากการทํางาน
14. ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
15. มีอนาคต
16. สามารถสัมพันธงานกับสิ่งแวดลอมจากภายนอก
17. มีโอกาสเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความชอบ ความสนใจและความคาดหวังจะเห็นไดวา
องคประกอบหรือปจจัยบงชี้คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความหลากหลายแตกตางกันไปตามสภาพ
เงื่อนไขตาง ๆ และตามขอสมมุติเบื้องตนเกี่ยวกับคานิยมที่นักวิชาการใชในการศึกษาจะเห็นวามี
ความหมายกวางขวางและยังมีความเปนนามธรรมสูงมากในทางการพัฒนาการที่จะนํามาใช และยัง
จะตองมีการศึกษากันตอไป ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใช ความพึงพอใจในการทํางาน เปนตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจในการทํางานจะสะทอนใหเห็นถึงระดับของความรูสึกเชิง
พอใจในการทํางานยังเปนตัวชี้วัดที่สามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดและคาดวาจะไดรับความ
รวมมือจากกลุมตัวอยางเปนอยางดี
2.2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. ทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการของมาสโลว (Maslow’ s Hierarchy of Needs)
ทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of needs theory) ของนักจิตวิทยาที่ชื่อ
Abraham Maslow มาสโลวเปนนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมาก เขาแบงขั้นของความตองการของมนุษย
เปน 5 ขั้นใหญๆ (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 292-296) คือ

12

1) ความตองการทางดานรางกาย (physical needs) เปนความตองการขั้นต่ําสุดของ มนุษย
ไดแก ความตองการปจจัยที่เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต เชน ความตองการรับประทานอาหาร
ความต อ งการที่ จ ะพั ก ผ อ น ความต อ งการอากาศที่ จ ะหายใจ ความต อ งการที่ จ ะทํ า งานใน
สภาพแวดลอมที่ดี เปนตน ความตองการดานรางกายมีลักษณะที่สาํ คัญคือ จะตองเปนความตองการ
ที่ ส ามารถบรรลุ ไ ด ด ว ยเวลาอั น สั้ น และความต อ งการแต ล ะด า นต อ งเป น อิ ส ระต อ กั น ไม มี
ความสัมพันธโดยตรงซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ความตองการทางดานรางกายถือเปนความตองการ
ที่ขาดไมได ตราบใดที่มนุษยยังมีชีวิตอยู
2) ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (security or safety needs) เมื่อความ
ตองการทางดานร างกายไดรับการตอบสนองแลว มนุษ ยก็จะแสวงหาความตองการดานความ
ตองการดานความปลอดภัยและมั่น คงมากขึ้น จนทําใหความตองการดานนี้มีความสําคัญเหนือดาน
อื่นๆ ความตองการดานความปลอดภัยและมั่น คงดังกลาวรวมเอาความปลอดภัย ความมั่นคงทั้งใน
ดานการดํารงชีวิตและการทํางาน เชน มนุษยอยากมีความมั่น คงทางเศรษฐกิจในรูปของคํามั่น
สัญญาจากฝายนายจางที่จะจายเงินเดือนคาจางหรืผลตอบแทนในระยะยาว
3) ความตองการดานความเปนสมาชิกของสังคม (Social needs) เมื่อความตองการความ
ปลอดภัย มั่นคง ไดรับการตอบสนองแลว ก็ลดความสําคัญลง ความตองการดานสังคมจะเขามา
แทนที่ มีความสําคัญมากที่สุดแทนที่ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย ความตองการดานนี้
เกิดจากธรรมชาติของมนุษยที่ถือวาเปนสัตวสังคม โดยปกติยอมตองอยูรวมกันเปนกลุมก็เกิดความ
ตองการมีสวนรวมในกลุมที่ตนเปนสมาชิกอยู และอาจขยายเปนความตองการมีสวนรวมไปยังกลุม
อื่นอีกดวย
4) ความตองการเกียรติยศและการยอมรับนับถือ (esteem or recognitionneeds) เมื่อบุคคล
ไดมีสวนรวมในกลุม ความตองการดานสังคมก็จะลดความสําคัญลง ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง
และการยอมรับนับถือจะเลื่อนความสําคัญขึ้นไปแทนที่ ความตองการดานนี้เกิดจากมนุษย ภายหลัง
จากที่ไดเขาเปนสมาชิกของกลุมแลว มิใชอยากเปนแคเพียงสมาชิกแตยังตองการเกียรติยศ การ
ยอมรับนับถือ ยอมรับจากกลุมจะชวยใหบุคคลรูสึกมั่นใจ รูสึกมีเกียรติหรือบางทีอาจรูสึกวามี
อํานาจ
5) ความตองการบรรลุถึงความปรารถนาในชีวิตของตนเอง (self actualization) เปนความ
ตองการขั้นสุดทายหลังจากไดรับความตองการในระดับอื่น ๆ มาแลว ซึ่งเปนความตองการใหบรรลุ
ถึงความปรารถนาในชีวิตของตนเอง ซึ่งเปนความตองการที่สอดคลองกับความใฝฝนในชีวิตการ
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เป น มนุ ษ ย ข องเขา ที่ เ ขาจะทุ ม แรงกายแรงใจเพื่ อ ให บ รรลุ ค วามปรารถนานั้ น ความต อ งการ
แสดงออกถึงความสามารถของแตละบุคคลยอมไมเหมือนกัน เพราะทุกคนมีความแตกตางกัน
2. ทฤษฎี ERG ของ Alderfer
ทฤษฎีนี้ไดแบงความตองการเปน 3 ระดับ ( อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 296-298) ไดแก
1) ความตองการใหอยูรอด (existence needs) เปนความตองการที่เกี่ยวของกับความ
ตองการทางกายภาพ รวมทั้งความตองการความปลอดภัยและมั่นคง ทั้งนี้เพื่อใหการดํารงชีวิตใหอยู
รอด ดังนั้น หากเปรียบเทียบกับทฤษฎีความตองการของ Maslow ความตองการอยูรอดจึงเปนความ
ตองการระดับเดียวกับความตองการทางรางกาย และความตองการดานความปลอดภัยนั่นเอง
2) ความตองการความสัมพันธกับผูอื่น (relatedness needs) เปนความตองการที่จะมี
ความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคม เทียบไดกับความตองการทางสังคม
3) ความตองการเจริญเติบโต (growth needs) เปนความตองการดานพัฒนาไปสูการเติบโต
ทั้งในดานหนาที่การงานและทางดานจิตใจ ความตองการระดับนี้สามารถเทียบไดกับความตองการ
เกียรติยศชื่อเสียง (Esteem need) และความตองการที่จะบรรลุเปาหมายในชีวิตตัวเองนั่นเอง (self actualization)
ในทฤษฎี ERG ไมไดอธิบายวาความตองการในระดับที่ต่ํากวาจะตองไดรับความ พึงพอใจ
เสียกอน ความตองการที่สูงกวาจึงกระตุนใหเกิด ซึ่งทฤษฎีนี้พิจารณาความตองการทั้ง 3 ระดับ
สามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของปจเจกบุคคลไดพรอม ๆ กันไป
3. ทฤษฎี acquired – need ของ McClelland
ทฤษฎีของ McClelland มีความตองการ 3 ชนิด อันเปนที่มาของการจูงใจนั้น (อุดม ทุมโฆ
สิต, 2544: 298-299) ประกอบดวย
1) ความตองการผลสัมฤทธิ์ (Need for achievement) คือ ความปรารถนาที่จะทําบางสิ่ง
บางอยางใหสําเร็จลงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความตองการในการแกไขปญหาหรือการเปน
ผูเชี่ยวชาญในงานทีซับซอน
2) ความตองการอํานาจ (Need for power) ไดแก ความปรารถนาในการควบคุมบุคคลอื่น ๆ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความตองการการมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของพวกเขาเหลานั้น ตลอดจน
ความตองการการมีหนาที่รับผิดชอบ
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3) ความตองการมิตรภาพ (Need for affiliation) เปนความปรารถนาในการเปนที่จะไดรับ
การยอมรับและสามารถรักษาความเปนมิตรและความสัมพันธที่อบอุนกับคนอื่นๆ ได ทําใหตนเอง
เปนที่รักและปรารถนาของคนอื่น
ปจเจกบุคคลแตละคนจะเรียนรูและพัฒนาความตองการเหลานี้แตกตางกันไปทั้งนีจ้ ะขึ้นอยู
กับประสบการณของแตละคนเปนสําคัญ รวมทั้งจะขึ้นอยูกับความเกี่ยวของสัมพันธระหวางความ
ตองการของแตละคนกับลักษณะงานที่มีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลเหลานั้นอีกดวย
4.ทฤษฎีการจูงใจของ Herberg
Herberg ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจ และไดสรุปปจจัยในการจูงใจออกเปน
2 ปจจัยดวยกัน( อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 300-302) คือ
1) ปจจัยเกี่ยวกับสุขอนามัยหรือการบํารุงรักษา (hygiene or maintenancefactor) เปนปจจัย
ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของงานที่ทํา (Job context) อยูคือ ฐานะความสัมพันธระหวางบุคคล
กับหัวหนางาน กับเพื่อนรวมงาน และกับลูกนอง เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายขององคการ
และวิธีการบริหาร ความมั่นคงในงาน สภาพการทํางาน เงินเดือน และเรื่องราวสวนตัวที่ถูกกระทบ
โดยสภาพของงาน ปจจัยบํารุงรักษานี้ถาหากบกพรองไปจะทําใหองคการมีปญหาความไมพึงพอใจ
เกิดขึ้น
2) ปจจัยตัวจูงใจ (Motivation Factor) เกี่ยวกับเนื้อหาของงานที่ดี (goodjob context) และมี
ผลตอความพอใจเกี่ยวกับงานที่ทํา คือ ความสําเร็จ (achievement) การยอมรับ(recognition) ความ
รับผิดชอบ ความกาวหนาและคุณลักษณะของงานนั้น ๆ ปจจัยจูงใจนี้จะชวยทําใหคนอุทิศตัวให
องคการอันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในที่สุด
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุภาวดี เตชะงามวงศ (2551: 117) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหนวยงาน
สนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัยพบวา
1. คุณภาพชีวิตการทํางานบุคลากรหนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูงมาก จํานวน 5
ดาน คือ ความพึงพอใจในการทํางานการยอมรับและการมีสวนรวมในองคการความสัมพันธกับ
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ผูบังคับบัญชาเกียรติภูมิในอาชีพความภูมิใจตอองคการที่สรางประโยชนตอสังคม สวนดานอื่นที่
เหลืออยูในระดับปานกลาง
2. เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตการทํางานบุคลากรหนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาลศิริ
ราชจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุราชการ สภาพการจาง พบวา มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนแผนกงานที่แตกตางกันมี
คุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขจิต ชัชวานิชย (2550: 132) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ฝายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวาเจาหนาที่ฯ
มีคุณภาพชีวิตการทํางานเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยดานความสมดุลระหวางวิถีชีวิตกับ
การทํางาน และดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานปานกลางมาทางสูง สวนดานรายไดและผลประโยชนตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดานการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนา
ความรูความสามารถ ดานการสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ดานการบริหารงาน
ที่เปนธรรมและเสมอภาค และดานความเกี่ยวเนื่องของชีวิตการทํางานกับสังคมมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานปานกลางมาทางต่ํา ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา
เพศหญิง มีคุณภาพชีวิตมากกวาเพศชาย ผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวา ม.ศ.5, ม.6, หรือ ปวช. มีคุณภาพ
ชีวิตมากกวาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปผูปฏิบัติงานภาคสนามทั่วไป (คนงานกวาด,
คนงานสวนสาธารณะ) มีคุณภาพชีวิตมากกวาผูปฏิบัติงานในสํานักงานและผูปฏิบัติงานภาคสนาม
เสี่ยงตอสุขภาพ (กลุมพนักงานเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) สวนอายุการทํางาน รายได ตําแหนง
ระดับการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการทํางานตางกัน เห็นวามีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม
และเปนรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณัฐเชษฐ สิตังนันท (2550: 116) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของพลทหารกองประจําการสังกัด
กรมทหารตอสูอากาศยาน รักษาพระองค หนวยบัญชาอากาศโยธิน กองบัญชาการทหารอากาศ
กองทั พ อากาศ พบว า คุณ ภาพชี วิ ต ของพลทหารกองประจํ าการ โดยรวมอยูใ นระดับต่ํ าโดยมี
คุณภาพชีวิตดานตาง ๆ เรียงตามลําดับจากต่ําไปต่ําที่สุด ดังนี้ ดานอาหารและโภชนาการดานที่อยู
อาศัย ดานไดรับการบริการทางดานสังคมขั้นพื้นฐาน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดาน
การทํางาน ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงานและสังคม ดานการพัฒนาจิตใจใหดีขึ้น โดย
มีคุณภาพชีวิตทํางานต่ําสุด เนื่องจากผูบังคับบัญชาขาดการเอาใจใสดูแลในการปฏิบัติงาน สวนดาน
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ที่มีคุณภาพชีวิตต่ําสุดคือ ดานอาหารและโภชนาการ เนื่องจากสถานที่สกปรก และปริมาณอาหาร
นอย คุณคาทางอาการไมมีผลการจําแนกระดับคุณภาพชีวิตตามภูมิหลังทางสังคมประชากร พบวา
ความแตกตางในหนวยงานที่สังกัดและความสมัครใจเขามาเปนทหาร ทําใหเกิดความแตกตางใน
ระดับคุณภาพชีวิตกลาวคือ กองพันทหารตอสูอากาศยานที่ 1และกองพันตอสูอากาศยานที่ 2 มี
คุณภาพชีวิตสูงกวาทหารที่สังกัด กองพันปฏิบัติการพิเศษที่ 1กองทัพอากาศ เนื่องจากลักษณะการ
ทํางานสภาพแวดลอม ผูบังคับบัญชาแตกตางกัน ผูที่จับฉลากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูที่สมัครใจ
เขามา เนื่องจากผูที่จับฉลากเขามาไมไดคาดหวังวาจะไดรับการดูแลในดานตาง ๆ ดี ตางจากผูที่
สมัครใจเขามาคาดหวังวาจะไดรับการดูแลและสวัสดิการที่ดี
ณธษา ภคภูติวัฒน (2552: 117) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน ของบุคลากรในสํานักงาน
เลขานุการ กรมปาไม ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของขาราชการและพนักงานราชการใน
สํานักงานเลขานุการกรมปาไมที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมทุกดาน อยูในระดับปานกลาง
เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานบุคคล ไดแก ผูมีอายุนอยกวา50 ป และฝายที่สังกัด
กั บ ป จ จั ย ด า นองค ก าร ได แ ก ลั ก ษณะงานที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ความรู ค วามสามารถและ
ความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคการที่มีความเปนมิตรตอกันมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการ กรมปาไมสวนปจจัย อายุการทํางานและสถานภาพ
การทํางานนั้นไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคการ จึงควรให
ความสัมพันธกับปจจัยดาน อายุ ฝายที่สังกัดลักษณะงานและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชามากขึ้น เพราะปจจัยเหลานี้สงผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน สวนปจจัยอื่น ๆ
เชน สถานที่ อุปกรณ ระบบการจัดการ และคาตอบแทนหรือรางวัล ก็ควรปรับปรุงพัฒนาเชนกัน
เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรมปาไมมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีมากขึ้นกวา
ปจจุบัน
จารุรินษ หูสันเทียะ (2551: 134) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานใน
หนวยงานบัญชีสวนกลาง พบวา 1. พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 3
ดาน ไดแก ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานความกาวหนา และดานประชาธิปไตยใน
องคการ และอยูในระดับมาก 5 ดาน ไดแก
1.ดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และดาน
ความภูมิใจในองคการ
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2. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่จบดานบัญชีและไมจบดานบัญชีไมมีคุณภาพชีวิต
การทํางานแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา พบวา พนักงานเห็นวาดานสวัสดิการ
รักษาพยาบาลที่ไดรับจากบริษัทแตกตางกัน
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน จากการวิจัย พบวาพนักงานตองการ
ความก า วหน า ในหน า ที่ ทํ า งาน รายได ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต อ ค า ใช จ า ยในครอบครั ว ซึ่ ง
ผลการวิจัยครั้งนี้มีประโยชนตอผูบริหารขององคการในการพิจารณากําหนดนโยบายและกําหนด
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งานและบุ ค ลากรของบริ ษั ท ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานใน
หนวยงานบัญชีสวนกลาง จําแนกเพศ อายุ โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกันสวนรายได
ระดั บ การปฏิ บั ติ ง าน และระยะเวลาการทํ า งาน โดยรวมและเป น รายด า นแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิริทธิ์พล เสงี่ยมพงษ (2550: 127) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวา
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน กองบังคับการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีระดับ
ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมากโดย ดานการไดรับคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานและด านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพอยูในระดับนอย สวนดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดาน
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานสิทธิของพนักงานดานความสมดุลระหวางชีวิต
งานกั บ ชี วิ ต ด า นอื่ น และด า นความเป น ประโยชน ต อ สั ง คมอยู ใ นระดั บ มาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับ .05 พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษารายไดตอเดือน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และแผนกงานตางกัน โดยรวมและเปนรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน
2.4 โครงสร า งของกองปฏิ บั ติ ก ารดั บ เพลิ ง ที่ 1 สํ า นั ก ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร
การแบงสวนราชการภายในและหนาที่ความรับผิดชอบ
1) สํานักงานเลขานุการ
2) กองวิชาการและแผนงาน
3) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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4) กองปฏิบัติการดับเพลิง 1
5) กองปฏิบัติการดับเพลิง 2
6) กองปฏิบัติการดับเพลิง 3
7) กองปฏิบัติการดับเพลิง 4
1) สํานักงานเลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของ
สํานักงาน ชวยอํานวยการและเลขานุการ งานการบริหารงานบุคคลงานการคลัง งานการประชุม
งานนิติกรรมและสัญญาการเผยแพรประชาสัมพันธ การดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่นที่
ไมไดอยูในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแบงงาน
ภายในสวนราชการ ดังนี้
1.1 กลุมงานชวยนักบริหารมีหนาที่รับผิดชอบดานเลขานุการของผูอํานวยการสํานักและ
รองผูอํานวยการสํานัก การติดตอนัดหมายการประชุม การประสานงานและอํานวยความสะดวก
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
1.2 ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานสารบรรณและธุรการทั่วไป
งานการประชุ ม การประสานงาน งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญา การควบคุ ม ดู แ ลสถานที่ และ
ยานพาหนะ การเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและงานอื่นที่ไมอยูในหนาที่ความรับผิดชอบของ
สวนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
1.3 ฝายการเจาหนาที่ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลังการสรรหา การ
บรรจุและแตงตั้งการโอน การยาย การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การประชุม อ.
ก.ก.สํานัก การศึกษา ดูงานฝกอบรม การขอกลับเขามารับราชการ การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน การดําเนินการทางวินัย การทะเบียนประวัติ การขอรับบําเหน็จบํานาญและเกษียณอายุ
การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ แ ละประกาศเกี ย รติ คุ ณ การจั ด ทํ า บั ต รประจํ า ตั ว
ขาราชการและลูกจาง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
1.4 ฝายการคลัง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการเงินและงบประมาณ การบัญชีและ
พัสดุการตรวจสอบใบสําคัญ การจัดซื้อจัดจาง การทะเบียนทรัพยสิน การจําหนายทรัพยสินของ
สํานักและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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2) กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหและวางแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาระบบปองกันสาธารณภัยการตรวจสอบสภาพอาคาร
สถานที่ที่มีความเสี่ยง และการดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิง
ไหม รวมทั้งเปนศูนยสารสนเทศและใหบริการเอกสารสิ่งพิมพและสื่อตาง ๆ ทางวิชาการดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทําแผนแมบทการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัด
ฝกอบรมและเผยแพรวิชาการปองกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งการกูภัยการประสานความรวมมือ
กับนานาประเทศดานวิชาการและทรัพยากรที่เกี่ยวของและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแบง
งานภายในสวนราชการ ดังนี้
2.1 งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการ
เจาหนาที่งานการเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การประชุม การควบคุมดูแลสถานที่ และ
ยานพาหนะ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2.2 ฝายแผนงาน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํา
แผนแมบทแผนเฉพาะกิจ แผนงานโครงการตาง ๆ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
สํานักใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทระดับชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร การทํา
แผนปฏิบัติการ การทําแผนงานโครงการดานปองกันภัยฝายพลเรือนการประสานติดตาม และ
ประเมินผลแผนงาน โครงการระหวางหนวยงานภายในและภายนอกสํานัก ฯ การศึกษา คนควา
วิจัย และพัฒนาทางวิชาการและระบบงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผลิต พัฒนา
และเผยแพรเอกสาร ตํารา และสื่อตาง ๆ ทางวิชาการเปนศูนยสารสนเทศทางดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยการติด ตอประสานงานแลกเปลี่ยนความรูความรวมมื อและประสานความ
ชวยเหลือจากองคกรภายใน และตางประเทศและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2.3 ฝายตรวจการและวางแผนปองกันอัคคีภัย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตรวจสอบสภาพปญหาของอาคารสถานที่ที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยทั้งหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนเพื่อนําขอมูลมาประมวลวิเคราะหหาแนวทางแกไขและวางแผนปองกันอัคคีภัยให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ตรวจหรือรวมตรวจกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ตรวจหรือรวมตรวจกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใน
การตรวจอาคารที่อยูระหวางกอสรางเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 การตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหมรวมถึงการตรวจสอบตามขอ
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รองเรียนและตามนโยบายของผูบริหารหรือแผนงานโครงการเฉพาะกิจ ดานการปองกันอัคคีภัย
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2.4 กลุ ม งานฝ ก อบรม มีห น าที่ รั บผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การฝ ก อบรมและเผยแพร วิ ช าการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย การกูภัยใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของโดยจัดทําแผนงาน
โครงการฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ การประชุมสัมมนาดานการปองกันกับ
อั ค คี ภั ย และสาธารณภั ย อื่ น ๆ สนั บ สนุ น วิ ท ยากร ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก ส ว นราชการหรื อ
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร ในการฝกอบรมดานการปองกันและระงับอัคคีภัยการกูภัย และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
3) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การประสานงานกับส วนราชการและเอกชน การ
กําหนดมาตรการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและอาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัย การใหการสงเคราะหและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยการสื่อสาร
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแบงงานภายในสวนราชการ ดังนี้
3.1 งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการ
เจาหนาที่งานการเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การประชุมการควบคุมดูแลสถานที่
และยานพาหนะและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
3.2 ฝ า ยป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ แ ละ
ประสานความรวมมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากสาธารณภัยกําหนดมาตรการกํากับดูแล การ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย การจัดตั้ง
กลุมอาสาสมั ครกรุงเทพมหานครการสั่งใชอาสาสมั คร การจัด ทําทะเบี ยนและบั ตรประจําตั ว
อาสาสมัคร การใหการสงเคราะหอาสาสมัครการจัดประชุมอาสาสมัคร การควบคุมดูแลการใชรถ
อํานวยการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
3.3 ฝายบรรเทาผูประสบภัย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเคราะห และบรรเทาความ
เดือดรอนแกประชาชนที่ประสบภัย และปญหาเฉพาะหนาในดานวัสดุสิ่งของและเงินทุนตาง ๆ
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2537 การเชิดชูเกียรติ
ผูปฏิบัติงานดานบรรเทาสาธารณภัยดีเดน การบําบัดฟนฟู ผูประสบภัยใหพัฒนาตนเองและชีวิตที่
ดีขึ้น เปน ศูนยกลางรั บเรื่องราวผูประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึ กษา
แนะนําในการแกปญหาการติดตามและการดําเนินงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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3.4 ฝ า ยการสื่ อ สาร มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม และบั ง คั บ ข า ยสื่ อ สาร
เฉพาะงานดานปองกันและระงับอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย การแจงเหตุเพลิงไหม และสา
ธารณภัยอื่น ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการติดตอสื่อสารประสานงานกับหนวยงาน
ภายในและภายนอกสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จั ด ให มี ข อ มู ล ด า นแผนที่ เ ส น ทางการจราจรใน
กรุงเทพมหานครขอมูลแหลงน้ําเพื่อใชในการระงับอัคคีภัย ขอมูลเกี่ยวกับแปลนอาคาร ทางเขา –
ออก และทางหนีไฟ ในอาคารขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บและการขนสงวัตถุดิบที่เปนสารเคมีหรือ
วัตถุไวไฟ ขอมูลชื่อที่อยูของผูแจงเมื่อโทรศัพทเขามาติดตอกันเปนประโยชนในการตรวจสอบวา
ในบริเวณนั้นมีการเกิดเหตุจริง และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและ
ระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
4) กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือตามที่รองขอกูภัยและชวยเหลือผูประสบภัย
ตรวจตราปองกัน อัคคีภัยและภั ยพิบัติ อื่น ๆ สํารวจและจั ดทําแผนที่แหลงน้ํา แหลงชุมชนและ
เสนทางจุดอันตราย ดูแลและรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ ใหอยูในสภาพ
พรอมที่จะปฏิบัติงานไดทุกโอกาส ฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติ
หนาที่ใหการชวยเหลืองานดานบริการแกประชาชนสวนราชการและหนวยงานอื่น ๆ ตามที่รองขอ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแบงสวนราชการภายใน ดังนี้
4.1 งานธุ ร การ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณและธุ ร การทั่ ว ไป งานการ
เจาหนาที่ การงบประมาณ การเงินและบัญชี การจัดทําบัญชีควบคุมและการดําเนินการเบิก – จาย
อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช พัสดุภัณฑ น้ํามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ การจัดทําสถิติขอมูลและ
รายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
4.2 สถานีดับเพลิงภูเขาทอง สถานีดับเพลิงสวนมะลิ สถานีดับเพลิงบางรัก สถานีดับเพลิง
ยานนาวา สถานีดับเพลิงถนนจันทร สถานีดับเพลิงทุงมหาเมฆ และสถานีดับเพลิงบรรทัดทองมี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานดานธุรการไดแก การรับ – สง หนังสือ เวียน หนังสือรางโตตอบหนังสือ พิมพ จัดเก็บ
และคนหา แจกเอการ การเบิกจายพัสดุ การควบคุมทะเบียนทรัพยสินจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก การตรวจตราเพื่อปองกันอัคคีภัย อาคาร
บานเรือน สถานที่ประกอบการคา โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่จําหนายแกสน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
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สถานที่สะสมสิ่งไวไฟอื่ น ๆ และสถานที่สาธารณะในเขตพื้น ที่รับผิ ดชอบ ระงับอัคคีภัย กูภั ย
ชวยชีวิตและใหบริการผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ สํารวจและจัดทําแผนที่ แหลงน้ํา แหลงชุมชน
เสนทางตามจุดอันตราย เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใหการ
ชวยเหลืองานดานบริการ แกประชาชนสวนราชการและหนวยงานอื่น ๆ เชน บริการรับ - สงผูปวย
นําสงโรงพยาบาลตาง ๆ ตามที่รองขอ ตลอดจนใหการพยาบาลเบื้องตน ดูแลและรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ ยานพาหนะและทรัพยสินของทางราชการที่ไดรับมอบหมายใหอยูในสภาพพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ไดทุกโอกาส และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
5) กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือตามที่รองขอกูภัยและชวยเหลือผูประสบภัย
ตรวจตราป องกั น อัคคี ภั ย และภั ย พิ บัติอื่ น ๆ สํ า รวจและจัด ทํ า แผนที่ แ หลงน้ํา แหล งชุม ชนและ
เสนทางตามจุดอันตราย ดูแลและรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ ใหอยูใน
สภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทุกโอกาสฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหมีความรูความชํานาญในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหการชวยเหลืองานดานบริการแกประชาชน สวนราชการ และหนวยงานอื่น ๆ ตามที่
รองขอ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแยงสวนราชการภายใน ดังนี้
5.1 งานธุรการ มี ห นาที่รับผิ ด ชอบเกี่ย วกับงานสารบรรณและธุ รการทั่ว ไป งานการ
เจาหนาที่ การงบประมาณ การเงินและบัญชี การจัดทําบัญชีควบคุมและการดําเนินการเบิก – จาย
อุปกรณเครื่องมือ เครื่อ งใช พัสดุภั ณ ฑ น้ํามัน เชื้อเพลิ ง ยานพาหนะ การจัด ทํ าสถิติขอมูลและ
รายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
5.2 สถานี ดั บ เพลิ ง บางกะป สถานี ดั บ เพลิ ง ห ว ยขวาง สถานี ดั บ เพลิ ง บางชั น สถานี
ดับเพลิงลาดกระบัง สถานีดังเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงพระโขนง สถานีดังเพลิงคลองเตย และ
สถานีดับเพลิงบอนไก มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานดานธุรการ ไดแก การรับ – สงหนังสือ เวียนหนังสือ รางโตตอบหนังสือพิมพ จัดเก็บ
และคนหาแจกเอกสาร การเบิกจายพัสดุ การควบคุมทะเบียนทรัพยสินจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก การตรวจตราเพื่อปองกันอัคคีภัย อาคาร
บานเรือนสถานที่ประกอบการคา โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่จําหนายแกส น้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
สถานที่สะสมสิ่งไวไฟอื่น ๆ และสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบระงับอัคคีภัย กูภัย
ชวยชีวิตและใหบริการผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ สํารวจและจัดทําแผนที่ แหลงน้ํา แหลงชุมชน
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เส น ทางตามจุด อั น ตราย เพื่ อ ความสะดวกในการปฏิบั ติ ห น า ที่ ใ นเขตพื้ น ที่ รั บผิ ด ชอบให ก าร
ชวยเหลืองานดานบริการแกประชาชนสวนราชการและหนวยงานอื่น ๆ เชน บริการรับ – สง ผูปวย
นําสงโรงพยาบาลตาง ๆตามที่รองขอ ตลอดจน ใหการพยาบาลเบื้องตน ดูแลและรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ ยานพาหนะและทรัพยสินของทางราชการที่ไดรับมอบหมายใหอยูในสภาพพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ไดทุกโอกาสและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
6) กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น
ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ เ ขตกรุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑล หรื อ ตามที่ ร อ งขอกู ภั ย และช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัย ตรวจตราปองกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ สํารวจและจัดทําแผนที่แหลงน้ําแหลง
ชุมชนและเสนทางตามจุดอันตราย ดูแลและรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ
ใหอยูในสภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทุกโอกาส ฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหมีความรูความชํานาญใน
การปฏิบัติหนาที่ใหการชวยเหลืองานดานบริการแกประชาชน สวนราชการ และหนวยงานอื่น ๆ
ตามที่รองขอ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของโดยแบงสวนราชการภายใน ดังนี้
6.1 งานธุ ร การ มีห น า ที่ รั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณและธุ ร การทั่ว ไป งานการ
เจาหนาที่ การงบประมาณ การเงินและบัญชี การจัดทําบัญชีควบคุมและการดําเนินการเบิก - จาย
อุปกรณ เครื่องมื อ เครื่อ งใช พัสดุ ภัณ ฑ น้ํามั น เชื้อเพลิ ง ยานพาหนะ การจัด ทําสถิติขอมูลและ
รายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
6.2 สถานีดับเพลิงบางโพ สถานีดับเพลิงสามเสน สถานีดับเพลิงลาดยาว สถานีดับเพลิง
บางซอน สถานีดับเพลิงบางเขน สถานีดับเพลิงลาดพราว สถานีดับเพลิงดุสิต สถานีดับเพลิงพญา
ไท และสถานีดับเพลิงสุทธิสาร มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานดานธุรการ ไดแก การรับ – สงหนังสือ เวียนหนังสือ รางโตตอบหนังสือพิมพ จัดเก็บ
และคนหาแจกเอกสาร การเบิกจายพัสดุ การควบคุมทะเบียนทรัพยสินจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก การตรวจตราเพื่อปองกันอัคคีภัย อาคาร
บานเรือน สถานที่ประกอบการคา โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่จําหนายแกส น้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
สถานที่สะสมสิ่งไวไฟอื่น ๆ และสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระงับอัคคีภัย กูภัย
ชวยชีวิตและใหบริการผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ สํารวจและจัดทําแผนที่ แหลงน้ํา แหลงชุมชน
เส น ทางตามจุ ด อั น ตราย เพื่ อ ความสะดวกในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นเขตพื้ น ที่ รั บผิ ด ชอบให ก าร
ชวยเหลืองานดานบริการแกประชาชนสวนราชการและหนายงานอื่น ๆ เชน บริการรับ - สงผูปวย
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นําสงโรงพยาบาลตาง ๆ ตามที่รองขอ ตลอดจนใหการพยาบาลเบื้องตน ดูแลและรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ ยานพาหนะและทรัพยสินของทางราชการที่ไดรับมอบหมายใหอยูในสภาพพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ไดทุกโอกาสและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
7) กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือตามที่รองขอกูภัยและชวยเหลือผูประสบภัย
ตรวจตราปองกัน อัคคีภัยและภัยพิบัติ อื่น ๆ สํ ารวจและจัด ทําแผนที่แหลงน้ําแหลงชุมชนและ
เสนทางตามจุดอันตราย ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ ใหอยูใน
สภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทุกโอกาสฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหมีความรูความชํานาญในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหการชวยเหลืองานดานบริการแกประชาชนสวนราชการและหนวยงานอื่น ๆตามที่
รองขอ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแบงสวนราชการภายใน ดังนี้
7.1 งานธุ ร การ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณและธุ ร การทั่ ว ไป งานการ
เจาหนาที่ การงบประมาณ การเงินและบัญชี การจัดทําบัญชีควบคุมและการดําเนินการเบิก – จาย
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่อ งใช พัสดุภัณ ฑ น้ํามัน เชื้ อเพลิง ยานพาหนะ การจั ด ทําสถิติข อมู ลและ
รายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
7.2 สถานีดับเพลิงตลาดพลู สถานีดับเพลิงทุงครุ สถานีดับเพลิงบางออ สถานีดับเพลิง
ดาวคะนอง สถานดับเพลิงบางแค สถานีดับเพลิงบางขุนนนท สถานีดับเพลิงปากคลองสาน สถานี
ดับเพลิงตลิ่งชัน สถานีดับเพลิงธนบุรี สถานีดับเพลิงบางขุนเทียน และสถานีดับเพลิงบวรมงคล มี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานดานธุรการ ไดแก การรับ – สงหนังสือ เวียนหนังสือ รางโตตอบหนังสือ พิมพ จัดเก็บ
และคนหา แจกเอกสาร การเบิกจายพัสดุ การควบคุมทะเบียนทรัพยสินจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดแก การตรวจตราเพื่อปองกันอัคคีภัย อาคาร
บานเรือน สถานที่ประกอบการคา โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่จําหนายแกส น้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
สถานที่สะสมสิ่งไวไฟอื่น ๆ และสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระงับอัคคีภัย กูภัย
ชวยชี วิตและใหบริการผูประสบภัย พิบัติตาง ๆ สํารวจและจัดทําแผนที่แหลงน้ํา แหลงชุมชน
เส น ทางตามจุด อั น ตราย เพื่ อ ความสะดวกในการปฏิบั ติ ห น า ที่ ใ นเขตพื้ น ที่ รั บผิ ด ชอบให ก าร
ชวยเหลืองานดานบริการแกประชาชนสวนราชการและหนวยงานอื่น ๆ เชน บริการรับ - สงผูปวย
นําสงโรงพยาบาลตาง ๆ ตามที่ตองขอตลอดจนใหการพยาบาลเบื้องตน ดูแลและรักษาเครื่องมือ
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อุปกรณ ยานพาหนะและทรัพยสินของทางราชการที่ไดรับมอบหมายใหอยูในสภาพพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ไดทุกโอกาส และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ (www.bangkokfire.com,2556)
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสังเคราะหเปนกรอบ
แนวคิดที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการ กรณีศึกษา เจาหนาที่
ดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงที่ 1 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดย
สามารถกําหนดตัวแปรในการวิจัยประกอบดวย 1.ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุราชการ 2.ปจจัยดาน
สังคมและองคการ ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัย
ผลตอบแทนที่ยุติธรรม การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรและองคการ การมีสวนรวมในองคการ
ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. อายุราชการ
ปจจัยดานสังคมและองคการ
2. ความมั่นคงในการทํางาน
3. สภาพแวดลอมการทํางาน
ที่มีความปลอดภัย
4. ผลตอบแทนที่ยุติธรรม
5. การติดตอสื่อสารระหวาง
บุคลากรและองคการ
6. การมีสวนรวมในองคการ

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตของเจาหนาทีด่ บั เพลิง
1. การมีสุขภาพดี
2. การมีบานพักอาศัย
3. ปญหาหนี้สินที่ลดลง
4. ครอบครัวมีความอบอุน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

