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เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลแม่นะ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็น
การศึ ก ษาค้นคว้า ที่ เ น้นศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ ปรีย บเที ยบปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ แรงจูง ใจในการปฏิบั ติง านของ
อาสาสมั ค รป้ อ งกั นภั ย ฝ่า ยพลเรื อ น (อปพร.) เพื่ อสามารถน ามาใช้ เ ป็ นแนวทางในการปฏิบั ติง านและ
เป็นข้อมู ล ในการพั ฒ นาอาสาสมั ค รป้อ งกั น ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มี ป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น ผู้ศึก ษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ จะได้นารายงานผลการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนา
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์ก รหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น อนึ่ง หากเอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล
ฉบับนี้ มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาวิจัยขอน้อมรับด้วยความเคารพ

กัญจณิศย์ วันชัย
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 14
มีนาคม 2561
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ก

รายงานการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติง านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”นี้
สาเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาวิจัยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร อาจารย์ผู้สอน
การนาเสนอผลงานการวิจัยส่วนบุคคล ผู้บ ริห ารและเจ้าหน้าที่ วิท ยาลัยป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปทุ มธานี สถาบันพัฒ นาบุคลากรด้านการป้องกั น และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง ได้ก รุณาตรวจสอบ
แนะนา และให้แนวทางอันถูกต้องจนทาให้ผู้ศึกษาประสบความสาเร็จในการศึกษา ค้นคว้า และทาให้รายงาน
การศึกษาวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์
ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการ
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ วิท ยาลัยป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย วิท ยาเขตปทุ ม ธานี สถาบันพัฒ นาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่านผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขต
ปทุ ม ธานี สถาบัน พั ฒ นาบุ คลากรด้ า นการป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมั ค รป้ องกั น ภั ย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุ ก ๆ ท่ านที่เกี่ ยวข้อง เช่น ห้องสมุ ดวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กรุณา
เอื้อเฟื้อ ข้อมูล ตลอดจนนักวิชาการทุกท่านที่ผู้ศึกษาได้นาผลงานอ้างอิงประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึก ษา
ใคร่ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือ อาจใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป คุณความดีอันใดที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบ แด่บิ ดา มารดา
คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาสนับสนุนผู้ศึกษาด้วยดีตลอดมา
กัญจณิศย์ วันชัย
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 14
มีนาคม 2561
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

ก

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษา
ครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถามสารวจปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ให้นาผลการศึกษาสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง จะเห็นได้ว่า จากการวัดระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับ ทางสั งคม และปัจจัย
ด้านความสาเร็จแห่งตน อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนส่วนใหญ่มีความต้องการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นสาคัญ ดังนั้น สิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ คือการได้รับการ
ยอมรับจากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นไป และจะยังปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครต่อไป แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทน จึงคิดว่าแรงจูงใจ
ในเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับจากรัฐ เป็นเรื่องรอง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของการศึกษา
สถานการณ์ ส าธารณภั ย ในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ทวี ค วามรุ น แรงและซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น สร้ า ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อ มทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
ความเสียหาย การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมากจนก่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส้าคัญ ที่จ ะส่งผลกระทบต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตน้้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ต้าบลแม่นะ เป็นต้าบลในอ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มหุบเขา
เป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ที่อยู่บริเวณหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขา และปุาไม้ตามธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณบนภูเขาที่มี
แหล่งน้้าตามธรรมชาติไหลผ่าน ระยะทางห่างจากอ้าเภอเชียงดาว ประมาณ 14 - 27 กิโลเมตร และมีทางหลวง
หมายเลข 107 ถนนโชตนา (ถนนเชียงใหม่-ฝาง) พาดผ่านในหลายพื้นที่ ของอ้าเภอ ซึ่งมี จ้านวนหมู่ บ้าน
13 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีชนหลายเผ่า เช่น ชนเผ่าไทยใหญ่ ลีซอ มูเซอ
กะเหรี่ยง และคนพื้นเมื อง ดังนั้น จึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ภัยธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ และทั้ งทางตรงและทางอ้อม ภัยที่ เกิ ดขึ้นเป็นประจ้าทุ กปี ได้แก่ อุท กภัย
น้้าปุาไหลหลาก วาตภัย ไฟปุา ซึ่งสร้างความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรือนประชาชนเป็น
จ้านวนมาก จะเห็นได้ว่าภัยพิ บัติที่เ กิดขึ้น ล้วนก่ อให้เ กิดความสูญเสียแก่ ทุก ภาคส่วน และในการให้ความ
ช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง จ้าเป็นต้องอาศัยเครือข่าย
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ าสาสมั ค รปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ น
(Civil Defense Volunteer) หรือที่เรียกว่า อปพร. จึงถือเป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและรัก ษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน เนื่องจากเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
จากความส้าคัญของการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) ในดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงน้ามาสู่ความจ้าเป็นของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ภายใต้ปัจจัยที่
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกั นภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา
1.2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่ อ วิเ คราะห์ เ ปรียบเที ยบปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อ แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านปูองกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมั ค รปูอ งกั น ภัย ฝุา ยพลเรื อ นของเทศบาลต้า บลแม่ น ะ อ้ าเภอเชีย งดาว
จังหวัดเชียงใหม่

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึก ษาครั้ง นี้ มุ่ง ที่ จ ะศึกษาว่า ปัจ จัยที่ มี ผลต่อแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านปูองกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมั ครปูองกั นภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) สัง กั ดศูนย์ อาสาสมั ครปูองกั นภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่ นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร/กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ อาสาสมั ค รปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ น
(อปพร.) ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จ้านวน 68 คน แต่ในการศึกษาจะด้าเนินการกับตัวแทนประชากรการศึกษา จ้านวน 58 คน ที่ได้มาจากการ
ค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้พร้อมยินดีให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมู ล เพื่อ การศึก ษา ภายใต้ก ารสุ่ม กลุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยค้านึง ถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง
1) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
-ปัจจัยภายใน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน
-ปัจ จัยภายนอก ได้แก่ ด้านการยอมรับ ทางสัง คม ด้ านสวัส ดิก ารและสิท ธิป ระโยชน์
และด้านความส้าเร็จแห่งตน
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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ขอบเขตด้านเวลา
ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการศึกษาและเก็บข้อมู ล
และการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 – มีนาคม 2561
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่การด้าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ผู้อ้านวยการศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ สามารถน้าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกั น
และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลดังกล่าวไปขยายผลและศึกษาวิจัยกับสถานที่อื่น
ๆ เพื่อสร้างขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
1.5 กรอบการศึกษา
การศึก ษาครั้ง นี้ มุ่ง ที่ จ ะศึกษาว่า ปัจ จัยที่ มี ผลต่อแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านปูองกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมั ครปูองกั นภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) สัง กั ดศูนย์ อาสาสมั ครปูองกั นภัย
ฝุายพลเรือนเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาอาสาสมั ค รปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ น (อปพร.) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
โดยผู้ศึกษาได้ก้าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยภายใน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา - สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยภายนอก
- ด้านการยอมรับทางสังคม
- ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- ด้านความส้าเร็จแห่งตน

นาไปสู่

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการศึกษา
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
อาสาสมัคร (volunteer) ตามความหมายในราชบัณฑิตสถาน หมายถึง ผู้ที่สมัครใจท้างานเพื่อ
ส่วนรวม
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมายถึง การกระท้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งปวงเพื่อปูองกัน
บรรเทา และลดความเสียหายอันพึงเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่าง ๆ
กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้
การปูองกันภัยฝุายพลเรือน หมายถึง
- การเตรี ย มการและการปฏิ บั ติ ก ารทุ ก อย่ า ง เพื่ อ บรรเทาความเสี ย หายที่ จ ะบั ง เกิ ด
แก่ทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่าง ๆ
- การแก้ปัญหาในภาวะฉุกเฉินซึ่งเกิดขึ้นโดยกะทันหัน อันเนื่องมาจากภัยอันตรายต่าง ๆ และ
สามารถด้าเนินการเผชิญภัยซึ่งเกิดขึ้นนั้นได้
- ด้าเนินการฟื้นฟูบูรณะและซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนสถานที่ส้าคัญซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากภัยอันตรายต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติสามารถใช้การได้
การปูองกันภัยฝุายพลเรือน ตามพระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2522 หมายความว่า
การด้าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ปูองกั นภัยฝุายพลเรือนในการปูองกันและบรรเทาอันตราหรือความเสียหาย
อันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการก่อวินาศกรรม ไม่ว่าจะการด้าเนินการนั้นจะได้กระท้าก่อน
เกิ ดภัยหรือ ภายหลังที่ ภัยได้ผ่านพ้ นไปแล้ว และหมายความรวมถึงการอพยพประชาชน และส่วนราชการ
เพื่อการนั้น
อาสาสมั ครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ส้าหรับ การศึกษานี้หมายถึง อาสาสมัคร
ปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ น ใช้ ค้ า ย่ อ ว่ า “อปพร.” ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ต้ า บลแม่ น ะ อ้ า เภอเชี ย งดาว
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ อปพร. ส้าหรับ การศึก ษานี้ห มายถึง สัง กั ดศู นย์อาสาสมั ครปูองกั น ภัยฝุายพลเรือ น
เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งจูงใจของบุคคลให้ปฏิบัติงานด้านการปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัย
ประกอบด้วย ด้านการยอมรับทางสังคม ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และด้านความส้าเร็จแห่งตน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง งานที่ปฏิบัติหน้าที่เ กี่ยวกับ การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง

5

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาก้าหนดกรอบแนวคิด
การศึกษา และสร้างเครื่องมือการศึกษาที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ดังนี้
2.1 ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.3 พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (motive) คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก้าหนดทิ ศทางและเปูาหมาย
ของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท้าไปสู่เปูาหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่
มีแรงจูงใจต่้า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท้า ก่อนบรรลุเปูาหมาย
แรงจู ง ใจ เป็ น ค้ า ที่ ไ ด้ ค วามหมายมาจากค้ า ภาษาละติ น ที่ ว่ า movere ซึ่ ง หมายถึ ง
"เคลื่อนไหว (move) " ดังนั้น ค้าว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี้
1. แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอย่างทีอ่ ยู่ภายในตัวของบุคคลที่มผี ลท้าให้บคุ คลต้องกระท้า
หรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติก รรม ในลัก ษณะที่มี เปูาหมาย" (Walters.1978 :218) กล่าวอีก นัยหนึ่ง ก็คือ
แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระท้า นั่นเอง
2. แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลัง ท้าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไปใน
ทิศทางที่มี เปูาหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมั กจะเป็นเปูาหมายที่ มีอยู่ในภาวะสิ่งแวดล้อม" (Loundon and
Bitta.1988:368)
จุฑารัตน์ เอื้ ออ้ านวย (2549) ได้กล่าวว่าถึงแรงจูง ใจว่า หมายถึง พลังที่ มีอยู่ในตัวบุคคล
ซึ่งพร้อมที่จะกระตุ้นหรือชี้ทาง ให้บุคคลกระท้าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
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ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่า หมายถึง อิทธิพลภายในของบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับการก้าหนดทิศทางและการใช้ความพยายามในการท้างานอย่างต่อเนื่อง หรือเป็น สภาวะ
ของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ตนต้องการ
ชาญเดช วีรกุล (2552, หน้า 3) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้าจากภายใน สิ่งจูง ใจ หรือ
สิ่งโน้มน้าวใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เกิดความคิด ความเชื่อมั่น และความมานะพยายามที่จะกระท้าและคงไว้
ซึ่งการกระท้านั้น ๆ เพื่อจะบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ตามที่ตัวบุคคลหรือองค์การได้
ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจ คือสิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้าที่ท้าให้คนมีพลังในการใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่และ
แสวงหาความรู้ใหม่ในการท้างานด้วยความเต็มใจ และมีความสุขกับการท้างานเพื่อจะบรรลุเปูาหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
สุชาดา สุขบ้ารุงศิลป์ (2553, หน้า 17) กล่าวว่า แรงจูงใจคือ สิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลเป็น
แรงขับ เป็นพลังของแต่ละคนที่ท้าให้กระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งจนส้าเร็จ โดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษย์
ทุกคนมี คามคาดหวัง ความต้องการ (Needs) และเปูาหมายในชีวิต ท้ าให้เ กิดแรงขับ (Drive) เพื่อน้าไป
สู่เปูาหมาย (Goals) เพราะฉะนั้น แรงจูงใจจึงมีอิทธิพลในการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งและรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ เพื่อให้ตนเองนั้นได้สิ่งที่คาดว่า หรือต้องการ
ธิดา สุขใจ (2548, หน้า 8) กล่าวว่า แรงจูง ใจในการท้ างาน หมายถึง สิ่ง ใด ๆ ที่ เ ป็ น
แรงผลักดัน หรือกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจ เพื่อที่จะน้ามาซึ่งการท้างานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่ส้าคัญคือ ความต้องการ ความพึงพอใจในการท้างาน จะน้ามาซึ่งการปฏิบัติที่ดี
ของบุคลากร ท้าให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขส้าคัญต่อความส้าเร็จขององค์การใน
ระยะยาว
ศุภลักษณ์ ตรี สุวรรณ (2548, หน้า 14) กล่าวว่า แรงจูง ใจในการปฏิบัติง าน หมายถึง
แรงผลักดันทั้ง จากภายนอกและภายใน ซึ่งช่วยกระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรมให้บุคคลกระท้ า
สิ่งต่าง ๆ ให้ส้าเร็จตามเปูาหมายด้วยความเต็มใจ และเป็นไปตามแรงจูงใจของบุคคล
Daft (2000, p. 534) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่า หมายถึง พลังหรือแรงผลัก ดันทั้งภายในและ
ภายนอกในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่กระตือรือร้นรวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นที่จะท้าให้บุคคล รักษา
พฤติกรรมนั้นไว้
Lahey (2001, p. 370) ได้กล่าวถึง แรงจูง ใจว่า หมายถึง ภาวะภายในที่กระตุ้นให้เกิ ด
พฤติกรรมทั้งการคิด ความรู้สึก การกระท้าเพื่อมุ่งให้บรรลุเปูาหมาย
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Robbins (2003, p. 63) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่า หมายถึง แรงกระตุ้นหรือแรงแห่งความ
พยายามที่ เข้ม ข้น (Intensity) ไม่ ย่อท้ อ (Persistence) และอย่างมี ทิ ศทาง (Direction) เพื่อให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแรงจูงใจนั้นจะเป็นกระบวนการภายในจิตใจที่ก่อให้เ กิดพลัง และเกิ ด
ทิศทางของการกระท้าบางสิ่งบางอย่างอย่างสมัครใจ เต็มใจเพื่อให้ได้มาซึ่งเปูาหมายตามที่ต้องการ โดยเป็น
ความเต็มใจที่จะท้า รวมทั้งความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามให้มากขึ้นเพื่อบรรลุ เปูาหมายที่ต้องการนั้น
สรุป ได้ว่า แรงจูง ใจในการปฏิบัติง าน หมายถึง การที่ บุคคลได้รับ การกระตุ้นจากสิ่ง เร้า
แล้วท้าให้เกิ ดพลังหรือแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอกในตัวบุคคล ซึ่ง กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ทั้งการคิด ความรู้สึก การกระท้าเพื่อมุ่งให้บรรลุเปูาหมาย หรือกระท้าตามทิศทางที่ก้าหนดด้วยความร่วมมือ
อย่างยินดีและเต็มใจ ทั้งนี้ เพื่อที่จะน้ามาซึ่งการท้างานที่มีประสิทธิภาพให้องค์การเพิ่มมากขึ้น
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
1. ทฤษฎี อีอาร์จี ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s Existence Relatedness Growth
Theory: E.R.G. Theory)
ธีร าภรณ์ พาหุรัก ษ์ (2551, หน้า 20) กล่าวถึง ทฤษฎีก ารจูง ใจอีอาร์จี (ERG) ของ
อัลเดอร์ เฟอร์ ว่า อัลเดอร์เฟอร์ มีความเห็นว่า ความต้องการของมนุษย์น่าจะแยกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ความต้องการการอยู่รอด หรือ E (Existence)
2. ความต้องการมีสัมพันธ์ทางสังคม หรือ R (Relatedness)
3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต หรือ G (Growth)
ซึ่งความต้องการแต่ละประเภทเรียงจากต่้าไปสูง ได้ดังนี้
1. ความต้องการอยู่รอด จะเกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้านร่างกายและปรารถนาอยากมี
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ต้อ งการอาหาร ที่ อยู่อาศัย ส้า หรับ ในองค์ ก าร คือความต้องการค่ าจ้าง โบนัส และ
ผลตอบแทน
2. ความต้ อ งการสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม หมายถึ ง ความต้ อ งการทุ ก ชนิ ด ที่ มี ค วามหมาย
ในเชิ ง มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ส้ า หรั บ ในองค์ก าร คื อ ความต้ อ งการที่ จ ะเป็ นผู้ น้ า หรื อ ผู้ มี ย ศฐานะเป็ น หั ว หน้ า
ความต้องการที่จะเป็นผู้ตาม และความต้องการอยากมีสายสัมพันธ์ทางมิตรกับบุคคลอื่น
3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต เป็นความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ สภาพและการเติบโตก้าวหน้าของผู้ท้างาน การพัฒนาเติบโตด้วยความรู้ความสามารถส้าหรับในองค์การ
คือ ความต้องการที่จะได้รับความรับผิดชอบเพิ่ม หรือความต้องการอยากได้ท้ากิจกรรมใหม่ที่มีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถใหม่ๆ และได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับงานใหม่ๆ อีกหลายๆ ด้าน มากขึ้น
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2. ทฤษฎีแ รงจู งใจใฝ่สั มฤทธิ์ข องแมคเคลแลนด์ (McClelland’s Achievement
Motivation Theory)
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2541, หน้ า 415) กล่ า วถึ ง ทฤษฎี แ รงจู ง ใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ ข อง
แมคเคลแลนด์ ว่าความต้อ งการที่แสวงหาของแมคเคลแลนด์เ ป็นทฤษฎีซึ่งเสนอแนะว่า ความต้องการที่
แสวงหาการเรียนรู้โดยอาศัยชีวิตและการที่บุคคลมุ่งที่ความต้องการเฉพาะอย่างมากกว่าความต้องการอื่นๆ
ทฤษฎี นี้เสนอว่ารูปแบบการจูงใจอยู่บนพื้นฐานความต้องการ 3 ประการ คือ
1. ความต้องการอ้านาจบุคคลมีความต้องการอ้านาจสูง จะมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลและ
การควบคุมบุคคลเช่นนี้ จะต้องการความเป็นผูน้ ้าเป็นนักพูด เป็นผู้ที่ต้องการท้างานให้เหนือกว่า บุคคลอื่น เป็น
กลุ่มที่ แสวงหาหรือ ค้นหาวิธีก ารแก้ปัญ หาให้ดีที่สุดชอบสอนและชอบพูดในที่ชุมชน ชอบแข่งขัน เพื่อให้
สถานภาพสูงขึ้นจะกังวลเรื่องอ้านาจมากกว่าท้างานให้ได้ประสิทธิภาพ
2. ความต้องการของความผูกพันบุคคลที่มีความต้องการข้อนี้สูงจะพอใจการเป็นที่รัก และมี
แนวโน้มจะเลี่ยงความเจ็บปวดจากการต่อต้านโดยสมาชิกกลุ่มสังคม บุคคลจะรักษาความสัมพันธ์อันดีในสังคม
พอใจในการให้ความร่วมมือมากกว่าการแย่งชิง พยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ต้องการสร้าง
ความเข้าใจดีจากสังคมที่เป็นสมาชิกอยู่
3. ความต้องการความส้าเร็จบุคคลที่ต้องการความส้าเร็จสูงจะมีความปรารถนาอย่าง รุนแรง
ที่จะประสบความส้าเร็จและกลัวความล้มเหลว ต้องการการแข่งขัน และก้าหนดเปูาหมายที่ยากล้าบากส้าหรับ
ตนเอง มีทัศนะชอบเสี่ยงแต่ไม่ใช่ชอบการพนัน พอใจที่จะวิเคราะห์และประเมิน ปัญหา มีความรับผิดชอบ
เพื่อให้งานส้าเร็จลุล่วงและมีการปูอนกลับในการท้างานตลอดจนมีความปรารถนาจะท้างานให้ดีกว่าบุคคลอื่น
แสวงหาหรือพยายามรับผิดชอบในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด
สุรเดช สุขสว่าง (2548, หน้า 69) กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของแมคเคล
แลนด์ นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการ ปฏิบัติงานให้
เกิ ด ผลส้ าเร็ จ ทั้ ง ในระดับ บุคคล และระดับ สัง คม ผลของการศึก ษาสรุป ได้ว่า มนุ ษย์ มี ความต้อ งการอยู่
3 ประการ คือ
1. ความต้องการสัมฤทธิ์ผล (Need for Achievement: N-Ach) เป็นความปรารถนาจะ
ท้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความส้าเร็จ
มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว
2. ความต้องการผูกพัน (Need for Affiliation: N-Aff) เป็นความต้องการอยู่ร่วมกันกับคน
อื่นในสังคม ความต้องการความเป็นมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุ่น)
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3. ความต้องการมีอ้านาจบารมี (Need for Power: N-Pow) ได้แก่ ความต้องการรับผิดชอบ
บุคคลอื่น ต้อ งการควบคุม และให้คุณให้โทษแก่ คนอื่นได้ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เ กี่ยวข้องกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจ หรือองค์ประกอบที่ส้าคัญที่ท้าให้การท้างานเกิดประสิทธิภาพ มี
หลายสิ่งและมีแตกต่างกันบ้างตาม ลักษณะ และความต้องการของผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหากมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ท้าย่อมท้าให้งานนั้นออกมาดี หากแต่ไม่มีความพอใจในงานที่ท้าย่อมท้าให้
งานที่ออกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
3. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg Two-factor
theory or motivator-hygiene theory)
ทฤษฏีสองปัจจัยของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก ทฤษฏีจูงใจ-ค้้าจุน (The MotivationHygiene Theory) เรียกอีกแบบหนึ่ง ว่า ทฤษฏีสองปัจจัย (Two-factor theory) ซึ่งเป็นทฤษฏีเ กี่ยวกั บ
ความพึงพอใจในการท้างานของเฮอร์เบอร์ก สาเหตุที่เรียกว่าทฤษฏีสองปัจจัยเพราะในการท้างานนั้นจะต้องมี
สิ่งที่ ทาให้เกิ ดความพึ งพอใจสิ่งที่ ท้าให้ไม่ พึง พอใจ หรือส่วนประกอบที่ เสริม ให้คนเกิ ดความพอใจยิ่งขึ้นจึง
เรียกว่าเป็นสิ่ง ค้้าจุน ทฤษฎีจูง ใจค้้าจุน ของเฮอร์ซเบอร์ก สร้างขึ้นจากผลการวิจัยของเขาในคณะปี 1959
ที่เมืองพิทส์เบอร์ก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก
ที่ว่ามนุษย์มี ความปรารถนา 2 ประการ ประการที่ หนึ่ง คือ ความปรารถนาที่จ ะขจัดความทุกข์ท างร่างกาย
ทั้งหลายให้หมดไป เช่น ความหิว ความเดือดร้อนทางสุขภาพ ประการที่สองคือความปรารถนาในความสุขทาง
ใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความส้าเร็จชีวิตที่เจริญก้าวหน้า เป็นต้น
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจาก
งานที่ท้า (Job Content) เช่น ความส้าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ ปัจจัยจูงใจท้าให้บุคคลเกิดความ
ชื่นชอบ ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ถ้าต้องการสนองปัจจัยเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติงานแล้วจะทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจท้างานจนสุดความสามารถ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้ปัจจัยเหล่านี้
ได้แก่
1.1 ความส้าเร็จ ของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท้างานได้
ส้าเร็จเสร็จสิ้นและประสบความส้าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ
1.2 การได้ รั บ ความยอมรั บ นั บ ถื อ (Recognition) หมายถึ ง การได้ รั บ การ
ยอมรับ นับ ถือ จากผู้บัง คับ บัญ ชา เพื่อ นร่วมงาน กลุ่ม เพื่อนและบุคคลอื่นโดยทั่ วไป ซึ่ง การยอมรับ นับ ถือนี้
บางครั้งอาจจะแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย
1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงานว่า
งานนั้นเป็นงานที่ จ้าเจ น่าเบื่อหน่าย ท้ าทายความสามารถ ก่อให้เกิ ดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรื อเป็นงาน
ที่ยากหรือง่าย
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1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ้านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
1.5 ความก้าวหน้าในต้าแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
สถานะหรือต้าแหน่งของบุคคลในองค์การ แต่ในกรณีที่บุคคลย้ายต้าแหน่งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง
ขององค์การโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือ เป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เรียกได้
ว่าเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในต้าแหน่งการงานอย่างแท้จริง
2. ปัจจัยค้้าจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของ
งานเป็ น ปั จ จั ย ที่ ล ดความไม่ พ อใจในงานอั น จะทาให้ ค นทางานได้ เ ป็ น ปกติ ใ นองค์ ก ารเป็ น เวลานาน
ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจให้คนทางานมากขึ้น แต่มีส่วนช่วยในการทางานสุขสบายขึ้นปูองกั นไม่ให้คน
ผละออกจากงาน ถ้าเป็นปัจจัยนี้ไม่มีงานหรือจัดไว้ไม่ดีจะทาให้ขวัญของคนท้างานไม่ดีปัจจัยเหล่านี้ได้แก่
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน ความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจต่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) นอกจากจะ
หมายถึงโอกาสที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายต้าแหน่งภายในหน่วยงานหรือองค์การแล้ว ยังหมายถึงการที่
บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะ และได้รับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จะเอื้อต่อวิชาชีพของเขา
2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal Relation Supervisor) หมายถึง
การพบปะสนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
2.4 ความสัมพั นธ์กับ เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation peers) หมายถึง
การพบปะสนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม
2.5 ความสัม พั นธ์กั บผู้ ใต้ บัง คับ บัญ ชา (Interpersonal Relation Subordinates)
หมายถึง การพบปะสนทนา และปฏิสัมพันธ์ในการทางาน ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2.6 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง องค์ประกอบของสถานะอาชีพที่ ท้าให้บุคคล
รู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจ้าต้าแหน่ง การมีอภิสิทธิ์ต่าง ๆ
2.7 นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy Administration) หมายถึง
การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การให้ อ้านาจแก่บุคคลในการให้เขาด้าเนินงานได้ส้าเร็จ รวมทั้ง
การติดต่อสื่อสารในองค์การ เช่น การที่บุค คลจะต้องทราบว่าเขาท้างานให้ใคร นั่นคือ นโยบายขององค์การ
จะต้องแน่ชัด เพื่อให้บุคคลดาเนินงานได้ถูกต้อง
2.8 สภาพการท้างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
จะอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์และอื่น ๆ รวมทั้งปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ
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2.9 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Factors in Personal Life) หมายถึง สถานการณ์หรือ
ลั ก ษณะบางประการของงานที่ ส่ ง ผลต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว ท้ า ให้ บุ ค คลมี ค วามรู้ สึ ก อย่ า งใด
อย่ า งหนึ่ ง ต่ อ งานของเขา เช่ น ถ้ า องค์ ก ารต้ อ งการให้ บุ ค คลย้ า ยที่ ท้ า งานใหม่ อาจจะไกลและท้ า ให้
ครอบครัวล้าบาก เป็นต้น
2.10 ความมั่ นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึก ของบุคคลที่ มี ต่ อ
ความมั่นคงในงาน ความมั่นคงขององค์การ
2.11 การปกครองบั ง คับ บัญ ชา (Supervisor Technical) หมายถึง ความรู้สึ ก
ความสามารถของผู้บงั คับบัญชาในการด้าเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ตลอดจนความเต็มใจหรือไม่
เต็มใจของผู้บังคับบัญชาในการให้ค้าแนะน้า หรือมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ ให้ลูกน้อง
ดังนั้น ในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นการศึกษาเพื่อที่จะ
ท้าให้ทราบถึงปัจ จัยที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ แรงจูง ใจในการท้างานนั้นมี 2 ปัจ จัยคือ ปัจ จัยจูงใจ และปัจ จัย ค้้าจุน
ซึ่งทฤษฎีที่สามารถจัดองค์ประกอบแรงจูงใจได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม คือ ทฤษฎีแรงจูงใจ

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ความหมายของการมีส่วนร่วม
นิรั นดร์ จงวุฒิ เ วศน์ (2527, หน้ า 183 - 186) กล่ าวว่า การมี ส่ วนร่ว ม หมายถึ ง
การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่ง ใน
สถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องเป็นเหตุเร้าใจให้กระท้าเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของกลุ่มนั้น ทั้งยังให้เกิดความรู้สึกร่วมรั บผิดชอบกับกลุ่มนั้นด้วย นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงเงื่อนไขของการมี
ส่วนร่วมว่ามีอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม ประชาชนต้องสามารถที่จะมี
ส่วนร่วม ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม
แฟรงก์ลิน (Franklyn, 1985, p. 16 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 24) ได้ให้
ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์ กับแนวคิด
ของการเชื่อใจและการยอมรับตนเอง เพื่อที่จะน้าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถ
สังเกตได้จากระดับความพึงพอใจ ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติ ความคาดหวังและกิจกรรม
ที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
รีเดอร์ (Reeder, 1963 อ้างถึงใน กฤษฏา ตั้งวิทย์โมไนย, 2548, หน้า 8) ได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วม โดยอธิบายว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ ซึ่งรวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่มและได้อธิบายถึงเหตุผลในการกระท้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดของ
มนุษย์
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วิลเลี่ยม (William, 1976, p. 138 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล , 2550, หน้า 24) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด้าเนินงานพัฒนา
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนเกี่ ยวข้องอย่างแข็งขันกับ ประชาชน ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความช้านาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับ การใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตาม
การปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของการมี ส่วนร่วมของชุม ชนว่า
หมายถึ ง กระบวนการรัฐ การท้ า การส่ง เสริ ม ชั ก น้ า สนับ สนุน และสร้า งโอกาสให้ ป ระชาชนในชุม ชน
ทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครรูปต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด้ า เนิ น งานเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ หลายเรื่ อ งร่ ว มกั น ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละนโยบายการพั ฒ นา
ที่ก้าหนดไว้
รูปแบบของการมีส่วนร่วม
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & UpHoff, 1980 อ้างถึงใน เทอดเกีรติ วงศาโรจน์ , 2546,
หน้า 19) ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม
ตัดสินใจ ด้าเนินการตัดสินใจ และปฏิบัติการ
2. การมี ส่ว นร่ว มในการปฏิ บัติก าร (Implementation) ประกอบด้วยการสนับ สนุ น
ด้านทรัพยากรการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ
3. การมี ส่ว นร่ว มในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ ว่ าจะเป็นผลประโยชน์ท างด้า นวัต ถุ
ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2528, หน้า 94) ได้ให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และพิจารณาแนวทางแก้ไข
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขและวางแผนหรือโครงการแก้ไขปัญหา
3. การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามแผนและโครงการที่วางไว้
4. การรับประโยชน์จากโครงการ
5. การประเมินผลโครงการ
อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ (2541 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2550, หน้า 6) กล่าวไว้คือ
1. การมีส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความส้าคัญกับปัจเจกบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ
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2. การมี ส่ ว นร่ ว มในลั ก ษณะของกลุ่ ม ขบวนการ ที่ มุ่ ง สร้ า งพื้ น ฐานอ้ า นาจจากการ
สร้างกลุ่มและโครงสร้างภายในหน่วยงาน
3. การมี ส่ วนร่ว มในลัก ษณะโครงการ ให้ ความส้า คั ญ ที่ ก ารจั ดโครงการอั นก่ อให้เ กิ ด
การมีส่วนร่วมที่ดี เน้นกลุ่มเปูาหมาย การถ่ายถอดระบบเทคนิค ความรู้ การกระจายอ้านาจสู่ประชาชน
4. การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบัน ให้ความส้าคัญในแง่ของการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอ้านาจของกลุ่มผลประโยชน์และชนชั้นทางสังคม
World Health Organization (2004 อ้างถึงใน ยุพิน ระพิพันธุ์, 2544, หน้า 21 - 22) เสนอ
ปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเป็นจริ งชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออื่น ๆ นั้น มีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ
1.1 การมองเห็ น ว่ า ตนจะได้ ป ระโยชน์ ต อบแทนในสิ่ ง ที่ ต นท้ า ไป ซึ่ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ ง
การกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ
1.2 การได้ รั บ ค้ า บอกกล่ า วหรื อ ชั ก ชวนจากเพื่ อ นบ้ า นให้ เ ข้ า ร่ ว ม โดยมี สิ่ งจู ง ใจ
เป็นตัวน้า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ
2. ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามี ส่วนร่วม แม้ ว่าชาวชนบทเป็นจ้านวนมาก
จะเห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาแต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากไม่เห็น
ช่องทางของการมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมแล้วก็ไม่ได้รับดังที่คาดคิดเอาไว้ เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นมิได้
จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้น้า ลักษณะการท้างาน กฎระเบียบแบบแผน เป็นต้น ดังนั้น
ปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามี ส่วนร่วมจึงควรมีลักษณะ
2.1 เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุก กลุ่มในชุม ชนมี โอกาสเข้าร่วมในการพัฒนารูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งโดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้
2.2 ควรมีก้าหนดเวลาที่แน่ชัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถก้าหนดเงื่อนไขของตนเองได้
2.3 ก้าหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน
3. ปัจจัยอ้านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหนึ่ง ๆ
แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก้าหนดเปูาหมาย วิธีการหรือ ผลประโยชน์ของ
กิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท้า
ความสาคัญของการมีส่วนร่วม
David Hapgood (1969 อางถึงใน อนงค พัฒนจักร, 2535) ไดกลาวถึงสาระส้าคัญของการ
มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้นควรมีสาระส้าคัญ 3 ประการ
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1) การใหการศึก ษาแกประชาชน เพื่อใหประชาชนเปนผู น้าความรู และข้อมู ล ต่าง ๆ
สื่อระหว่างกันเปนการลดช างของการสื่อความเข
วมมือตลอดจนช ประชาชนสามารถ
เลียนแบบ ดัดแปลง หรือสรางสรรค์ในการพัฒนาตนเอง
2) การจัดโครงการพัฒนา เพื่อให้เป็นแบบจ้าลองและแบบฝึกหัดแก่ประชาชนในท้องถิ่น และ
เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของชาวชนบทให้ มองเห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมให้ดีที่สุด
3) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมของประชาชนให้สอดคล้องกับการท้างานร่วมกันใน
รูปแบบและวิธีการที่มีกฎเกณฑ์ มีระบบ และมีความซับซ้อน
สมนึก ป าสง
กล า ความส้าคัญการมีส วม มีดังนี้
1) สามารถสรางความยอมรับในคุณคาและวัฒนธรรมในชุมชนได และสามารถเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐาน ที่ไมพึงปรารถนาของชุมชนได
2) เปนวิธีการที่สามารถสรางประสบการณ าง ๆ ท้าใหประชาชนเกิดการเรียนรูและน้าเอาไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
3) เปนการระดมพลังความคิด พลังกาย ก้ าลังใจและทรัพยากรตาง ๆ ที่ มีอยู ในชุมชน
ออกมาใชโดยพยายามหลีกเลี่ยงการใชวิทยาการที่ซับซอนจากภายนอกใหมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได
4) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีการกระจายอ้านาจพรอมทั้งบทบาท
หน้าที่ต่าง ๆ ไปสูป่ ระชาชนในทองถิ่นให า สด
ดังนั้นสรุปได้ว่า การที่ประชาชนในชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ประกอบด้วย
3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ ด้าเนินการตัดสินใจ และปฏิบัติการ โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน คือ ปัจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเป็นจริงชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่
ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออื่น ๆ และปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม

2.3 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมี
ผลกระทบต่อ สาธารณชน ไม่ ว่าเกิ ดจากธรรมชาติ มี ผู้ท้ าให้เ กิ ด ขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่ง ก่ อให้เ กิ ด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงาน
อื่นของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต้า บล เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล นายกเทศมนตรี นายก
เมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 15 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ้านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอ้านาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใน
จังหวัด ให้ด้าเนินการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และมีอ้านาจสั่งการ ควบคุม และก้ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
มาตรา 20 ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ มี ห น้ า ที่ ปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย ในเขตท้ อ งถิ่ นของตน โดยมี ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นขององค์ก ร ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น แห่ง พื้ นที่ นั้ น
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ้านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผูอ้ ้านวยการจังหวัดและผู้อา้ นวยการอ้าเภอ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าด้าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อ้านวยการ
จังหวัดทราบทันที
มาตรา 41 ให้ผู้อ้ า นวยการจัด ให้มี อาสาสมั ครในพื้นที่ ที่ รั บ ผิดชอบ เพื่ อปฏิบัติห น้า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ปฏิบัติห น้าที่ อื่ นตามที่ ผู้อ้ านวยการมอบหมายและตามระเบียบที่ กระทรวงมหาดไทย
ก้าหนดการบริหารและก้ากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัยของอาสาสมัคร
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด
สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 การบริหารจัดการภัย
พิบัติอยู่ในความรับผิดชอบของทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยให้มีอาสาสมัครปูองกันภัย
ในพื้นที่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“อปพร.” หมายความว่า อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
“ศูนย์ อปพร.” หมายความว่า ศูนย์ อปพร. กลาง ศูนย์ อปพร. เขต ศูนย์ อปพร. จังหวัด
ศู น ย์ อปพร. กรุ ง เทพมหานคร ศู น ย์ อปพร. อ้ า เภอ ศู น ย์ อปพร. เขตในกรุ ง เทพมหานคร
ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ศูนย์ อปพร. เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต้าบล
ข้อ 20 ให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่น เป็นผู้อ้านวยการศูนย์ อปพร. ดังนี้
(๑) ให้ น ายกเทศมนตรี เป็ น ผู้ อ้ า นวยการศู น ย์ อปพร. เทศบาล รองนายกเทศมนตรี
ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองผู้อ้านวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยผู้อ้านวยการ
ศูน ย์ อปพร. เทศบาล และส้า นัก ปลั ด เทศบาล เป็ นศู นย์ อปพร. เทศบาล โดยให้เ จ้า หน้า ที่ ข องส้า นั ก
ปลัดเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์
(๒) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นผู้อ้านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วน
ต้ า บล รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล ซึ่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลมอบหมาย เป็ น
รองผู้อ้านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต้าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นผู้ช่วยผู้อ้านวยการ
ศู น ย์ อ ป พ ร . อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต้ า บ ล แ ล ะ ส้ า นั ก ป ลั ด อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ วน ต้ า บ ล เ ป็ น
ศู น ย์ อปพร. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องส้ า นั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์
(๓) ให้นายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ้านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ซึ่ง
นายกเมื อ งพั ท ยามอบหมาย เป็น รองผู้อ้ านวยการศูนย์ อปพร. เมื องพั ท ยา ปลั ดเมื องพัท ยา เป็นผู้ช่ว ย
ผู้อ้านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา และส้านักปลัดเมืองพัทยา เป็นศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา โดยให้เจ้าหน้าที่
ของส้านักปลัดเมืองพัทยา เป็นเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์
ข้อ 35 อปพร. มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร.
(๒) ใช้ วิ ท ยุ สื่ อ สารของทางราชการในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น
ลายลักษณ์อักษร
(๓) ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และหน้าที่อื่น ตามค้าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ้านวยการ รอง
ผู้อ้านวยการ ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ หรือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2555) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา บริษัท
บางกอกกล๊าส จ้ากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
แรงจูง ใจต่อ การปฏิบั ติง าน และแรงจูง ใจที่ มี ผ ลต่ อการปฏิบัติง านของพนัก งานระดับ ปฏิบัติง าน บริษั ท
บางกอกกล๊าส จ้ากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคือสิง่ เร้าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานและเมื่อบุคลากร
มีความพึงพอใจแล้วก็จะปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและปฏิบัติงานอย่างเต็มก้าลังความสามารถ
ปริวัตร ยมเกิด ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อ้าเภอวังโปุง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจ
และเปรียบเที ยบแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อ้าเภอวังโปุง จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ สมาชิก อาสาสมั ครปูองกั นภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่
อ้าเภอวังโปุง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้านวน 270 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย คือ แรงจูงใจ
ทางสัง คม แรงจูง ใจในด้านเกียรติยศชื่อเสียง แรงจูงใจด้าน ความส้าเร็จแห่ง ตน แรงจูง ใจในด้านร่างกาย
ทางกายภาพ และแรงจูง ใจด้านความมั่ นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามล้าดับ (2) ผลการ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ้าแนกปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นระดับการศึกษาที่ ไม่แตกต่างกัน
สมจิตร แสงชาติ (2558) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีฐาน อ้าเภอปุาติ้ว
จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่ อศึกษาระดับการมี ส่วนร่วมของ อปพร. ในงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้านสังคม และด้านการติดต่อสื่อสารของ
อปพร. กับการมีส่วนร่วมในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วม
ของ อปพร. ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีฐาน อ้าเภอปุาติ้ว จังหวัด
ยโสธร ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการมีส วนรวมของสมาชิก อปพร. ในดานการฝึกอบรม และด้านการ
ช่วยเหลือผูประสบภัย อยูในระดับนอย ส้าหรับดานการปฏิบัติหนาที่ร่วมกับหน่วยราชการในการบริการสังคม
อยู ในระดับปานกลาง (2) ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคลด้านสังคม และดานการติดตอสื่อสารของ
อปพร.กับการมีสวนรวมในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานบุคคล ไดแก เพศรายได อาชีพ ที่แตกตางกัน
อยางมีนัยส้าคัญทางสถิติ ส้าหรับอายุ ระดับการศึกษา แตกตางกันอยางไมมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดานสังคม ไดแก
ระยะเวลาการเปนสมาชิก อปพร. ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน
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กันอยางไมมีนัยส้าคัญทางสถิติ ด้านการติดต่อสื่อสาร ไดแก การได้รับข้อมูลข่าวสสารจากสื่อมวลชน และ
สื่อบุคคล แตกตางกันมีสวนรวมในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีฐาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (3) ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของสมาชิก อปพร. ในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนต้าบลศรีฐาน สรุปผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 3.1 ด้านการเข้ามามี
ส่วนร่วม อยูในระดับปานกลาง ไดแก ไม่ทราบข่าวการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ ไมมีเวลา ไมมั่นใจใน
การปฏิบัติงาน เทากัน และครอบครัวไม่สนับสนุนน้อยที่สุด 3.2 ด้านการด้าเนินงาน อยู่ในระดับมาก ไดแกขาด
วัสดุอุปกรณ์ในการด้าเนินงานมากที่สุด รองลงมาคือไมมีเงินทุนเพียงพอในการด้าเนินงาน, การด้าเนินงานไม
ต่อเนื่อง, ขาดการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ แกนน้าไม่ให้ความส้าคัญในการด้าเนินกิจกรรม ตามล้าดับ และ
สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือน้อยที่สุด
ช่ อ ทิ พ ย์ จ าเริ ญ กุ ล (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการสมั ค รเป็ น
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน กรณีศึกษา : เทศบาลต้าบลนาจารย์ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจต่อการสมัครเป็นอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการสมัครเป็นอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน การวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ท้าให้สมัครเป็น
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนในระดับมาก คือ การท้างานที่มีความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคม การน้าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
การสนใจและความชอบด้านอาสาสมัคร การสร้างความสามั คคีระหว่างคนในชุมชน การสร้างความเชื่อมั่ น
ให้กับตนเอง การมีโอกาสรู้จักบุคคลอื่น การพบเจอประสบการณ์แปลกใหม่ ท้าทาย และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ปัจจัยในระดับมาก คือ การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่อ่านแอกว่า การยกสถานภาพทางสังคมของตนเอง
การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้สวมเครื่องแบบอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน การประดับเหรียญ
ตราหรือเครื่อ งหมายเชิดชู เ กี ย รติ การได้รับ สวัส ดิก ารและสิท ธิป ระโยชน์จ ากการปฏิ บัติง าน การ ได้รั บ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน การเป็นฐานคะแนนเสียงเพือ่ การปฏิบัติงานด้านการเมืองหรือการเป็นผู้น้าชุมชน
ต่อไป การมีอ้านาจเหนือบุคคลอื่น และการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยที่ระดับน้อยที่สุด คือ การได้รับค่าลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟและรถปรับอากาศ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย ของอาสาสมั ค รปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ นของเทศบาลต้ า บลแม่ น ะ อ้ า เภอเชี ย งดาว
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ที่เน้นศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติง านของอาสาสมั ครปูอ งกั นภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อสามารถน้ามาใช้ เ ป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ศึกษาได้ก้าหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

3.1 รูปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) มุ่งเน้นศึกษาและ
วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รปู อ งกั น ภั ย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) ที่ปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จ้านวน 68 คน

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใน 9 ต้าบล จ้านวน
ทั้งหมด 68 คน ประกอบด้วย
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
1 บ้านปุาบง
2
0
2 บ้านแม่นะ
10
4
4 บ้านห้วยโจ้
9
3
5 บ้านแม่ยะ
9
0
6 บ้านสบคาบ
8
0
7 บ้านสบอ้อ
11
0
8 บ้านแม่อ้อใน
8
0
9 บ้านปางมะโอ
3
0
11 บ้านแม่แมะ
1
0
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เนื่องจากทรัพยากรการศึกษา ทั้งด้านงบประมาณและเวลา ดังนั้น ในการศึกษาจึงได้มีการ
ก้ า หนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ เป็ น ตั วแทนประชากรการศึ ก ษา ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา
มีการพิจารณาและก้าหนดขั้นตอนในการได้มา ดังนี้
1. การก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และเนื่องจากประชากรมีจ้านวน 68 คน ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากตารางของ Taro Yamane (1967) จึง
ได้ใช้การค้านวณ ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค้านวณ เท่ากับ 58 คน
n

=

N

1 + Ne2
n
=
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N
=
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา (68)
e
=
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้น (หรือก้าหนดความเชื่อมั่น) (0.05)
n
=
58 คน
2. แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วน โดยแยกตามเพศ ตามสัดส่วนที่
เหมาะสม (Proportion) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดังนี้
หมู่ที่
1
2
4
5
6
7
8
9
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านปุาบง
บ้านแม่นะ
บ้านห้วยโจ้
บ้านแม่ยะ
บ้านสบคาบ
บ้านสบอ้อ
บ้านแม่อ้อใน
บ้านปางมะโอ
บ้านแม่แมะ

ชาย
2
9
8
8
7
9
7
2
1

หญิง
0
3
2
0
0
0
0
0
0
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
- ผู้ศึกษาด้าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากสมาชิก อปพร.
ของเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 58 ชุด
- น้า แบบสอบถามที่ ไ ด้ม าท้ า การลงรหั ส ก่ อนที่ จ ะท้ า การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ด้วยวิธี ก าร
ทางสถิติ
2) ข้อ มู ล ทุ ติยภูมิ (Secondary Data) แหล่งข้อมู ล ที่ใช้ในการศึก ษาครั้ง นี้ได้ม าจากของ
อินเตอร์เน็ท หนังสือและวารสาร ต้ารา ต่างๆ งานศึก ษาที่มี ผู้ศึกษามาก่ อน โดยน้าข้อมู ล เหล่านี้มาเป็นข้อ
และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

3.4 เครื่องมือการวิจัย : การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การสร้ า งเครื่ อ งมื อ และการหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ศึ ก ษา ผู้ ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งเครื่ อ งมื อ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์
ของการศึ ก ษา กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี และผลการศึก ษาที่ เ กี่ ยวข้อง รวมทั้ ง เอกสาร ต้า ราต่างๆ โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน
3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการยอมรับทางสังคม (2) ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และ (3) ด้านความส้าเร็จ
แห่งตน โดยจะมีเ กณฑ์ ก ารแบ่ง ระดับ แรงจูง ใจ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับแรงจูงใจ
มีแรงจูงใจในระดับมากที่สุด
มีแรงจูงใจในระดับมาก
มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง
มีแรงจูงใจในระดับน้อย
มีแรงจูงใจในระดับน้อยที่สุด
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หลังจากนั้นน้ามาหาค่าเฉลี่ย และเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
4.21 – 5.00
อยู่ในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
อยู่ในระดับมาก
2.61 – 3.40
อยู่ในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.80
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็ นข้อ เสนอแนะ รวมถึง ปัญ หา และอุป สรรคต่าง ๆ เกี่ ยวกั บ แรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ต้าบลแม่ นะ อ้าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การด้าเนินงานการศึก ษา เรื่อง ปัจ จัยที่ มี ผลต่อแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานปูองกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
2. หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ท้าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วน้าข้อมูลที่ได้มาท้าการประมวลผลด้วยโปรแกรมเครื่องค้านวณ
2.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็น น้ามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติง านของอาสาสมั ครปูอ งกั นภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อสามารถน้ามาใช้ เ ป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ้านวน
58 ชุด กลุ่มตัวอย่างตอบกลับมา 58 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 จัดการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูป Microsoft Excel ประกอบกับเครื่องค้านวณ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะข้อมูล
ในการศึกษา ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติง าน ของอาสาสมั ครปูองกั นภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) สังกั ดศูนย์
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2. ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมั ครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อ แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลต้าบลแม่นะ
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ ก้าหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
X
แทน ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
SD
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.20 – 5.00
อยู่ในระดับมากที่สุด
3.40 – 4.19
อยู่ในระดับมาก
2.60 – 3.39
อยู่ในระดับปานกลาง
2.34 – 3.67
อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 2.33
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ตาราง 4.1 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

53
5

91.4
8.6

14
20
24

24.1
34.5
41.4

36
19
3

62.1
32.8
5.1

8
39
11

13.8
67.2
19.0

9
49

15.5
84.5

24
32
2

41.4
55.2
3.4

28
30

48.9
51.7

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
31 – 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
สถานะ
โสด
สมรส
หม้ายหรือหย่า
อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้าง
รายได้ต่อเดือน
ต่้ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
8-10 ปี
10 ปีขึ้นไป

25
จากตาราง 4.1 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ช าย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.40
มีอายุ ตั้ง แต่ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อ ยละ 41.40 การศึก ษาระดับ ประถมศึก ษาหรือ ต่้ากว่า ร้อยละ 62.10
สถานภาพ สมรส ร้อ ยละ 67.20 ประกอบอาชีพรับ จ้าง ร้อยละ 84.50 รายได้เ ฉลี่ยต่อเดือน ระหว่า ง
5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 55.20 ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 51.72
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ตาราง 4.2 ระดับแรงจูงใจด้านการยอมรับทางสังคม ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อหา
SD
ระดับแรงจูงใจ
X
- การยอมรับจากบุคคลในครอบครัวในการปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- การได้รับการยอมรับจากคนในหมูบ่ ้าน และบุคคลทั่วไปในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การได้รับความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดภัยขึ้น
รวม

3.79 0.522

มาก

3.97 0.620

มาก

3.71 0.676

มาก

3.81 0.659

มาก

3.82 0.356

มาก

จากตาราง 4.2 พบว่า ระดับแรงจูงใจด้านการยอมรับทางสังคม ในการปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.97 หัวข้อการได้รับ ความร่วมมือ ในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดภัยขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ
3.81 หัวข้อ การยอมรับ จากบุคคลในครอบครัว ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 และหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ หัวข้อการได้รับการยอมรับ จากคนในหมู่บ้าน และ
บุคคลทั่วไปในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ย 3.71
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ตาราง 4.3 ระดับแรงจูงใจด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อหา
- การได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- การได้รับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ
ต่าง ๆ การได้รับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และ
สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึง การได้รับเงินสงเคราะห์เมือ่ บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
- การได้รับเครื่องแบบอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และ
การประดับตราหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
- การได้รับการลดหย่อนค่ารถโดยสาร รถไฟ รถประจ้าทาง
- การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัตงิ าน
รวม

X

SD

ระดับแรงจูงใจ

3.02 0.607

ปานกลาง

2.98 0.662

ปานกลาง

2.93 0.645

ปานกลาง

2.91 0.756
2.98 0.577

ปานกลาง
ปานกลาง

2.96 0.426

ปานกลาง

จากตาราง 4.3 พบว่า ระดับแรงจูงใจด้านสวัสดิก ารและสิทธิป ระโยชน์ ในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.96 เมื่ อพิจ ารณารายข้อที่ มี
คะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อการได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 หัวข้อการได้รับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และสวัสดิการต่าง ๆ
การได้รับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึง การได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติห น้าที่ และหัวข้อ การได้รับ การสนับ สนุนอุปกรณ์ เครื่องมื อ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติง าน มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.98 หัวข้อ การได้รับเครื่องแบบอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และการ
ประดับตราหรือเครื่อ งหมายเชิดชูเกี ยรติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 2.93 และหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่
หัวข้อการได้รับการลดหย่อนค่ารถโดยสาร รถไฟ รถประจ้าทางมีค่าเฉลี่ย 2.91
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ตาราง 4.4 ระดับแรงจูงใจด้านความส้าเร็จแห่งตน ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อหา
- การพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็น อปพร. ที่ปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การน้าความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
และสังคม
- ความก้าวหน้าในอาชีพและของงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- การได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
รวม

X

SD

ระดับแรงจูงใจ

3.97 0.591

มาก

3.90 0.612

มาก

3.79 0.642

มาก

3.95 0.510

มาก

3.90 0.369

มาก

จากตาราง 4.4 พบว่า ระดับแรงจูงใจด้านความส้าเร็จแห่งตน ในการปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็น อปพร. ที่ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 หัวข้อการได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 หัวข้อการน้าความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และ
หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ หัวข้อความก้าวหน้าในอาชีพและของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีค่าเฉลี่ย 3.79
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ตาราง 4.5 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อหา
SD
ระดับแรงจูงใจ
X
- ปัจจัยด้านการยอมรับทางสังคม
3.82 0.356
มาก
- ปัจจัยด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
2.96 0.426
ปานกลาง
- ปัจจัยด้านความส้าเร็จแห่งตน
3.90 0.369
มาก
รวม

3.56 0.242

มาก

จากตาราง 4.5 พบว่ า โดยรวมระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ หัวข้อปัจจัยด้านความส้าเร็จแห่งตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 หัวข้อปัจจัยด้านการยอมรับทาง
สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ หัวข้อ ปัจจัยด้านสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 2.96

29

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึก ษาเรื่อ ง ปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อระดับ แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านปูองกั นและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครปู องกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ง านและเป็นข้อมูล ในการพัฒนา
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และจ้าแนก
ตามระดับแรงจูงใจ จ้านวน 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการยอมรับทางสังคม
(2) ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และ
(3) ด้านความส้าเร็จแห่งตน
ซึ่งแบบแผนการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมื อในการรวบรวมข้อ มูล จากอาสาสมั ครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 58 คน (ใน 9 ต้าบล) ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส้าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการส้ า รวจอาสาสมั ค รปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ น (อปพร. เทศบาลต้ า บลแม่ น ะ
อ้าเภอเชีย งดาว จัง หวัด เชียงใหม่ จ้านวน 58 คน (ใน 9 ต้า บล) พบว่ าปัจ จั ยที่ มี ผ ลต่อ ระดั บ แรงจูง ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และการประกอบอาชีพ ซึ่งสรุป
ได้ว่ า ปัจ จัย ด้า นเพศส่ วนใหญ่เ ป็น เพศชาย มี อ ายุ ม ากกว่า 50 ปี ระดั บ การศึก ษาส่ วนใหญ่อ ยู่ใ นระดั บ
ประถมศึกษา และมีสถานภาพสมรสแล้ว ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท
และมีอายุการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
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(1) ด้านการยอมรับ ทางสัง คม ไม่ มี ความสัม พันธ์ต่อ การปฏิบัติง านปูองกั นและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างมีนัยส้าคัญในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว การยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน การได้รั บ การยอมรับ จากคนในหมู่ บ้านและบุ คคลทั่ วไป และการได้รับ ความร่ว มมื อ ในการให้
ความช่วยเหลือหากเกิดภัยขั้น ซึ่งมองว่าการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีผลต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด
(2) ด้านสวั ส ดิก ารและสิ ท ธิป ระโยชน์ ไม่ มี ค วามสัม พันธ์ต่ อ การปฏิบัติง านปูองกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างมีนัยส้าคัญในระดับปานกลาง ไม่ว่าจะเป็นการได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ
ต่างๆ ในการรับ การรัก ษาพยาบาล การดูแลสุขภาพและสวัส ดิก ารต่าง ๆ รวมถึง การได้รับเงินสงเคราะห์
เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ การได้รับเครื่องแบบอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ
การประดับตราหรือ เครื่อ งหมายเชิดชุเ กี ยรติ การได้รับ การลดหย่อนค่ารถโดยสาร รถไฟ รถประจ้าทาง
การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
(3) ด้านความส้าเร็จ แห่ ง ตน มี ไม่ มี ความสัม พันธ์ต่อ การปฏิบัติง านปูองกั นและบรรเทา
สาธารณภั ย อย่า งมี นั ย ส้ า คั ญ ในระดั บ มาก ไม่ ว่ า จะเป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองในการเป็ น อปพร.
การน้าความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานปูองกั นและบรรเทาสาธารณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน และสังคม ความก้าวหน้าในอาชีพและของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับความคุ้มครองใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลแม่นะ ให้ความส้าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็น อปพร.ที่ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากการวัดระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านการ
ยอมรับ ทางสัง คม และปัจ จัยด้านความส้าเร็จ แห่ง ตน อยู่ในระดับ มาก ส่วนปัจ จัยด้านสวัส ดิก ารและสิท ธิ
ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนส่วนใหญ่มีความต้องการ
ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเป็นส้าคัญ ดังนั้น สิ่งที่เป็ นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครฯ คือการได้รับการยอมรับจากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตน
เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อ ย่างมีประสิท ธิภาพมากขึ้นไป และจะยังปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครต่อไป แม้ ว่าจะ
ได้รับค่าตอบแทน จึงคิดว่าแรงจูงใจในเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับจากรัฐ เป็นเรื่องรอง
การวิเคราะห์ปัจ จัย ส่วนบุคคลทั้ง 7 ปัจ จัย ได้แก่ ปัจ จัยด้านเพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
สถานภาพ การประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน มาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ว่ามี
ผลต่อแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านปูอ งกั นและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมั ครปูองกั นภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) เทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับใดนั้น พบว่า
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(1) แรงจูงใจด้านการยอมรับทางสังคม พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเพศ อายุระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร จากการจะได้รับการยอมรับจากสังคมหรือไม่ นั้น ขึ้นอยู่กั บ
ความสามารถ ความเป็นจิตอาสา ของแต่ละคนมากกว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ รายได้
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าว จึงไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงในด้านการยอมรับทางสังคม
(2) แรงจูง ใจด้านสวัสดิก ารและสิทธิป ระโยชน์ พบว่า ไม่มี ความสัม พันธ์กั บปัจ จัยด้านอายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แม้กระทั่งระดับการศึกษา เนื่องจากการเป็นอาสาสมัคร สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะส้าเร็จ
การศึกษาระดับใด ระดับการศึกษาจึงไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในด้านความส้าเร็จแห่งตน
ขณะเดี ย วกั น พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเพศ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แรงจู ง ใจด้ า นสวั ส ดิ ก ารและ
สิทธิประโยชน์ เนื่องจากด้วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ 91.4 และส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว การ
ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร ช่วยเกื้อหนุนในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ครอบครัวได้ จึงท้าให้ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเพศอยู่ในระดับสูง
(3) แรงจู ง ใจด้ า นความส้ า เร็ จ แห่ ง ตน พบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นเพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อ เดือ น และระยะเวลาการปฏิบัติง าน อย่างมี นัยส้าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.05
โดยเฉพาะปัจ จัยด้านการประกอบอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจด้านความส้าเร็จ แห่ง ตน เนื่องจาก
ภารกิจในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่คือรับจ้าง ท้าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง หรือสร้างความก้าวหน้าใน
เรื่องการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขณะเดียวกัน พบว่าระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในด้านความส้าเร็จแห่งตน
เนื่องจากหากมีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ความสามารถในการเรียนรู้ ศึกษา และท้าความเข้าใจใฝุรู้ได้มากกว่า

5.2 การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทั้งด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะ
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ยิ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน
หมายถึงการมีประสบการณ์ในการท้างานที่มาก ยิ่งได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และสังคม
ท้าให้ได้รับโอกาสและความไว้วางใจที่จะได้รับการพิจารณาเข้ารับการพัฒนาตนเองสูงตามมา รวมถึงโอกาส
ของการได้รับสวัสดิก ารต่างๆ ตามมา ดัง นั้นการจะรัก ษาให้ อปพร.สามารถอยู่ป ฏิบัติงานได้นาน ความรู้
ความสามารถที่ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส้าคัญให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนได้มีการพัฒนา
ตนเองให้เกิดความส้าเร็จแก่ตัวเอง และปัจจัยส้าคัญรองมาคือ เพศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย ที่มีลักษณะทาง
กายภาพที่เอื้ออ้านวยต่อการปฏิบัติงานมากกว่าเพศหญิง รวมทั้ งการประกอบอาชีพ ซึ่งหากเป็นผู้ที่มีอาชีพ
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ประจ้าจะเป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานอาสาสมัคร ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ส่วน
ระดับการศึกษายังมีความสัมพันธ์ต่อความส้าเร็จแห่งตนเนื่องจากสามารถน้าความรู้ความสามารถที่มีอยู่เป็น
ต้นทุนในการเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเพศ และระดับการศึกษา มีผลต่อแรงจูงใจ จึงมี
ข้อเสนอแนะส้าหรับ เป็นแนวทางให้แก่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นในการน้าไปบริห ารงานการพิจ ารณา
คุณสมบัติและการสร้างแรงจูงใจให้แก่อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลแม่นะ
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ในระดับนโยบาย
1. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการปรับปรุงและพัฒนามาตรการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ให้มีความชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เทคนิคให้มีความเป็นมาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนบทบาทของเครือข่าย
อาสาสมั ค รอื่ น ให้ มี ส่ว นร่ว มในการปฏิบั ติง านปูอ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกั บ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม
2. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรก้าหนดให้มี หน่วยสนับสนุน จัดหาเครื่องมื อ
เครื่องใช้ สนับสนุนในการปฏิบัติงานส่วนกลาง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน
3. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท้าแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรที่
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ให้มีการก้าหนดลักษณะการพัฒนาให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ในระดับปฏิบัติ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ควรมีการส่งเสริมในการปฏิบัติงานปูองกันภัยและบรรเทา
สาธารณภัย ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่มามากกว่า 5 ปี ควรให้มีการจัด
อบรมทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ได้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย อ้านาจหน้าที่
ของอาสาสมัคร เพื่อสามารถน้าไปถ่ายทอดให้คนในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ต่อไป
2. ควรส่งเสริมให้อาสาสมัคร ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเสมอภาคกัน เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม
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3. เพื่ อ สร้ างขวัญ และก้ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติง านปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ
อาสาสมัคร ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น วิทยุสื่อสาร เพื่อสามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. จากการศึกษาพบว่า รายได้ของอาสาสมัครต่อเดือนส่วนใหญ่ค่อนข้างต่้า ควรจัดสวัสดิการ
หรือ มี ค่า ตอบแทนให้ แก่ อ าสาสมั ครเพิ่ ม ขึ้น เพื่ อเป็ นการช่ วยเหลือ อาสาสมั ครที่ มี ความตั้ง ใจเสีย สละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. ควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่ออาสาสมัครจะได้มีการพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน
5.2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึก ษาเรื่อ ง ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อระดับ แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านปูองกั นและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ศึกษาเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลต้าบลแม่นะ อ้าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น ดังนั้น การน้าผลการศึก ษาไปใช้ควรพิจารณาบริบ ทสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. ในแต่ละพื้นที่ร่วมด้วย
2. ควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้ เช่น ภาระงานของทีม
ตัวแปรทางสิ่งแวดล้อม แรงจูงใจในการท้างานเป็นทีม ฯลฯ เพื่อพัฒนาแนวทางของการปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต่อไป
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ภาคผนวก

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้เ ป็นส่วนหนึ่ง ของหลัก สูตรนัก บริห ารงานป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1.2 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สาหรับหาข้อมูลในการศึกษาวิจัยเท่านั้น และการตอบแบบสอบถามจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น โปรดตอบคาถามทุกข้อตามความเป็นจริง คาตอบของท่าน
จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

นางสาวกัญจณิศย์ วันชัย
นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14

ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ลักษณะส่วนบุคคล
คาชี้แจง

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ ( ) ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อละ 1 ช่อง

1. เพศ
(

) ชาย

(

) หญิง

(

) ไม่เกิน 20 ปี

(

) 21 – 30 ปี

(

) 41 – 50 ปี

(

) 51 ปีขึ้นไป

(

) ประถมศึกษา หรือต่ากว่า

(

) มัธยมศึกษา

(

) อนุปริญญา

(

) ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

(
(

) โสด
) หม้ายหรือหย่า

(

) สมรส

(

) รับราชการ

(

) เกษตรกร

(
(

) ค้าขาย
) อื่น ๆ..............

(

) รับจ้าง

) 5,000 บาท หรือต่ากว่า
) 10,001 – 15,000 บาท

(
(

) 5,001 – 10,000 บาท
) 15,0001 บาทขึ้น

7. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
( ) ต่ากว่า 4 ปี

(

) 5 – 7 ปี

(

(

) 10 ปีขึ้นไป

2. อายุ

3. การศึกษา

4. สถานะ

5. อาชีพ

6. รายได้ต่อเดือน
(
(

) 8 – 10 ปี

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนเพื่อแสดงระดับแรงจูงใจตามความคิดเห็นของท่าน

1. ด้านการยอมรับทางสังคม
1.1 การยอมรับจากบุคคลในครอบครัวในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 การได้รับการยอมรับจากคนในหมูบ่ ้าน และ
บุคคลทั่วไปในครอบครัวในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
1.4 การได้รับความร่วมมือในการให้
ความช่วยเหลือหากเกิดภัยขึ้น
2. ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
2.1 การได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัตงิ าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 การได้รับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ
และสวัสดิการต่าง ๆ การได้รบั การรักษาพยาบาล
การดูแลสุขภาพ และสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึง การ
ได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน้าที่

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

มากที่สุด

ระดับแรงจูงใจ

5

4

3

2

1

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

มากที่สุด

ระดับแรงจูงใจ

5

4

3

2

1

2.3 การได้รับเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และการประดับตราหรือเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ
2.4 การได้รับการลดหย่อนค่ารถโดยสาร รถไฟ
รถประจาทาง
2.5 การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัตงิ าน
3. ด้านความสาเร็จแห่งตน
3.1 การพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็น
อปพร. ที่ปฏิบัตงิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 การพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็น
อปพร. ที่ปฏิบัตงิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 ความก้าวหน้าในอาชีพและของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
3.4 การได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ เกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
***************************

แบบการเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Proposal)
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14
1. ชื่อผู้จัดทา นางสาวกัญจณิศย์ วันชัย

เลขประจาตัว
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2. ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3. ความเป็นมาของเรื่องและสถานการณ์ปัจจุบัน
สถานการณ์ ส าธารณภั ย ในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ทวี ค วามรุ น แรงและซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น สร้ า ง
ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
ความเสียหาย การพัฒนาประเทศทีม่ ุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมากจนก่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อโทรม เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่สาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตน้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ตาบลแม่นะ เป็นตาบลในอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มหุบเขา
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีจานวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้านที่อยู่บริเวณหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขา และป่าไม้ตามธรรมชาติ
ตั้งอยู่บริเวณบนภูเขาที่มีแหล่งน้าตามธรรมชาติไหลผ่าน ระยะทางห่างจาก อ.เชียงดาว ประมาณ 14 - 27
กิโ ลเมตร และมี ทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนา (เชียงใหม่ -ฝาง) พาดผ่านในหลายพื้นที่ ของอาเภอ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีชนหลายเผ่า เช่น ชนเผ่าไทยใหญ่ ลีซอ มูเซอ กะเหรี่ยง
และคนพื้นเมือง ดังนั้น จึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ
และภัยจากมนุษย์ และทั้งทางตรงและทางอ้อม ภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี ได้แก่ อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก
วาตภัย ไฟป่า ซึ่งสร้างความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรือนประชาชนเป็นจานวนมาก จะเห็นได้
ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ล้วนก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทุกภาคส่วน และในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง จาเป็นต้องอาศัยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (Civil Defense Volunteer ) หรือ
ที่ เ รียกว่า อปพร. จึง ถือ เป็นอาสาสมั ครที่ ป ฏิบัติห น้าที่ ร่วมกั บ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐในการให้ความช่วยเหลื อ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย ในชุมชน เนื่องจากเป็นบุคคล
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด

-24. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
4.1 ศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
4.2 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5. ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 ผู้อานวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาบลแม่นะ สามารถนาผลการศึกษาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือ น (อปพร.) สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปขยายผลและศึกษาวิจัยกับสถานที่อื่น ๆ เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
6. วิธีการและขอบเขตการศึกษา
6.1 วิธีการศึกษา การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) และการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา ดังรายละเอียด ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
2. เครื่องมือในการวิจัย : การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
6.1.1 ประชากรการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ อาสาสมัคร
ป้อ งกั นภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) สั ง กั ดศู น ย์ อาสาสมั ค รป้ องกั น ภัย ฝ่ า ยพลเรื อ นเทศบาลต าบลแม่ น ะ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งหมด 68 คน ประกอบด้วย

-3หมู่ที่
1
2
4
5
6
7
8
9
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านป่าบง
บ้านแม่นะ
บ้านห้วยโจ้
บ้านแม่ยะ
บ้านสบคาบ
บ้านสบอ้อ
บ้านแม่อ้อใน
บ้านปางมะโอ
บ้านแม่แมะ

ชาย
2
10
9
9
8
11
8
3
1

หญิง
0
4
3
0
0
0
0
0
0

เนื่อ งจากทรัพ ยากรการวิจัย ทั้ ง ด้านงบประมาณและเวลา ดัง นั้น ในการวิจัยจึงได้มี ก าร
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากรการวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีการพิจารณา
และกาหนดขั้นตอนในการได้มา ดังนี้
1. การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และเนื่องจากประชากรมีจานวน 68 คน ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากตารางของ Taro Yamane (1967) จึง
ได้ใช้การคานวณ ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณ เท่ากับ 58 คน
N
n =
1 + Ne2
n
=
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N
=
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา (68)
e
=
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้น (หรือกาหนดความเชื่อมั่น) (0.05)
n
=
58 คน
2. แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วน โดยแยกตามเพศ ตามสัดส่วนที่
เหมาะสม (Proportion) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดังนี้

-4หมู่ที่
1
2
4
5
6
7
8
9
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านป่าบง
บ้านแม่นะ
บ้านห้วยโจ้
บ้านแม่ยะ
บ้านสบคาบ
บ้านสบอ้อ
บ้านแม่อ้อใน
บ้านปางมะโอ
บ้านแม่แมะ

ชาย
2
9
8
8
7
9
7
2
1

หญิง
0
3
2
0
0
0
0
0
0

6.1.2 เครื่องมือในการวิจัย : การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ครั้ง นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ตาราต่างๆ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน
3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการยอมรับทางสังคม (2) ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และ (3) ด้านความสาเร็จแห่งตน
ส่วนที่ 3 เป็นข้อ เสนอแนะ รวมถึงปัญ หา และอุปสรรคต่าง ๆ ของการปฏิ บัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ผู้ศึก ษาดาเนินการเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามด้ว ยตนเอง คืนทั้ ง หมด จากสมาชิ ก
อปพร.ของเทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 58 ชุด
1.2 นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการลงรหัสก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

-52. ข้อ มู ล ทุ ติยภู มิ (Secondary Data) แหล่ง ข้ อมู ล ที่ ใช้ใ นการศึก ษาครั้ง นี้ได้ ม าจากของ
อินเตอร์เน็ท หนังสือและวารสาร ตารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยนาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างอิง
และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
หลังจากที่ได้เก็ บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถามแล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมเครื่องคานวณ
2.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็น นามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา
3. เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระต่าง ๆ กับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล
กับการปฏิบัติห น้าที่ของอาสาสมัครป้องกั นภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระ t-test และ F-test
6.2 ขอบเขตการศึกษา
6.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมั ครป้องกั นภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่ นะ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6.2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร/การวัดตัวแปร ประชากรในการศึกษา คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 68 คน แต่ในการวิจัยจะดาเนินการ
กับตัวแทนประชากรการวิจัย จานวน 58 คน ที่ได้มาจากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้พร้อมยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย ภายใต้การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายโดยคานึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6.2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
- เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 – มีนาคม 2561

-66.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยภายใน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา - สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยภายนอก
- ด้านการยอมรับทางสังคม
- ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- ด้านความสาเร็จแห่งตน

ตัวแปรตาม

นาไปสู่

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

7. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
7.1 ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
7.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
7.3 พระราชบัญญัติปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
7.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
7.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ ………………......………….......……………
(นางสาวกัญจณิศย์ วันชัย)
นักศึกษา นบ.ปภ. รุ่นที่ 14
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก …………………………………………………................……..………….……………………

ลงชื่อ ………………………………………………..
(นางสาวหทัยวัลลภ์ มีสมศักดิ์)
ผู้อานวยการโครงการ

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวกัญจณิศย์ วันชัย

วัน เดือน ปีเกิด

14 เมษายน 2520

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2550

เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง
นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตาแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว

