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การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร                    
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ฉบับนี้                   
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)          
รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเป็นการศึกษาเพ่ือศึกษาค้นคว้าที่เน้น ศึกษาและวิเคราะห์  เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และ เป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ จะได้น ารายงานผลการศึกษาครั้งนี้                      
ไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนา ต่อยอดให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น                           
อนึ่ง หากเอกสารงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาวิจัยขอน้อมรับ                
ด้วยความเคารพ 
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      นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15 
         เมษายน 2562 
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 การศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ” ฉบับนี้     
ส าเร็จลงได้ด้ วยดี  ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล                 
ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดร.ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ และนางวชรพร เพชรสุวรรณ 
คณะกรรมการตรวจงานวิจัย ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
ตลอดจนเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ นายวิทิต ทองโสภิต ผู้อ านวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลต าบลเมืองเก่า ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   
และอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น      
ที่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุดวิทยาลัยป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ที่กรุณาเอ้ือเฟ้ือ ข้อมูล ตลอดจนนักวิชาการทุกท่านที่ผู้ศึกษาได้น าผลงานอ้างอิง
ประกอบการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยที่ ให้ความกรุณาในการให้ข้อมูล                        
ข้อคิดเห็นต่างๆ 

สุดท้ายขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม  
ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านแรงจูงใจ             
ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มตัวอย่าง จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

 
 

             ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา  รัตนา 
 นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15 
                                                                  เมษายน  2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน (CDBRM) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน เปรียบเทียบความพึงพอใจ                
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ต าบลลาโละ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป                  
ร่วมกับเครื่องค านวณ ในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย(Mean)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล                    
กับระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CDBRM) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม                
ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X )  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน (CBDRM) ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีระดับความพึงพอใจในการจัดการสาธารณภัย อยู่
ในระดับมาก หารพิจาณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านเพ่ือนร่วมงาน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านความมั่นคง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ด้านความก้าวหน้า  มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านผู้บังคับบัญชา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะงานที่ท า 
และด้านสภาพแวดล้อม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนสุดท้ายด้านสวัสดิการ มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
(CBDRM) ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามปัจจัย             
ส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจ มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ ช่วงอายุ 61-70 ปีประกอบ
อาชีพท างานบริษัท/งานอ่ืน ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ                   
มัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 – 8,000 บาท  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1  หัวข้อกำรวิจัย/ปัญหำกำรวิจัย 

1.1.1  หัวข้อกำรวิจัย คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

1.1.2 ปัญหำกำรวิจัย คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างไร 

1.2 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้นสร้าง สร้างความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติได้รับความ
เสียหาย การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มาก จนก่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตน้ า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ 

เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภูมิประเทศเป็นที่ราบ และที่ราบลุ่ม 
มีแม่น้ าชีไหลผ่านบริเวณทิศใต้ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,718 ไร่ (39.54 ตารางกิโลเมตร) อยู่ทางทิศใต้ของ
อ าเภอเมืองขอนแก่น ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 449 กิโลเมตร  มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ประชากร         
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาภาคการเกษตรกรรม และอาชีพค้าขาย อาชีพเกษตรกรรมที่ส าคัญ         
คือ ท านา ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  อากาศร้อนและแห้งแล้ง                     
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี จึงเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ 
และภัยจากมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ วาตภัย อัคคีภัย ซึ่งสร้างความ
เสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์ และบ้านเรือนประชาชน เป็นจ านวนมาก จะเห็นได้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้น                       
ล้วนก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทุกภาคส่วน และในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง จึงจ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (Civil Defense Volunteer) หรือที่ เรียกว่า อปพร.                              
จึงถือเป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน                      
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เนื่องจากเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด             
กับประชาชนมากที่สุด 
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จากความส าคัญของการปฏิบัติงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงน ามาสู่ความส าคัญของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร                        
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งจะได้น าไปเป็นข้อมูลในการสร้างแรงจูงให้ตรงกับความต้องการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงจูงใจ          
ในการเพิ่มจ านวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

1.3 วัตถุประสงคก์ำรศึกษำ   

1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
: กรณีศึกษา เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  : กรณีศึกษา เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

1.3.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
: กรณีศึกษา เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
: กรณีศึกษา เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำชน  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ านวน 305 คน 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ  ด าเนินระหว่างช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562 
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลจำกกำรศึกษำมีประโยชน์ต่อฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.5.1 ผู้อ านวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สามารถน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) สังกัดศูนย์ เทศบาล                   
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

1.5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปขยายผลการศึกษาวิจัยกับสถานที่อ่ืนๆ 
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึ กษ าวิ จั ย เรื่ อ งแรงจู ง ใจ การป ฏิ บั ติ งาน การป้ องกั น และบรร เท าสาธารณ ภั ย                    
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
ผู้ศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
การศึกษา และสร้างเครื่องมือการศึกษาทีม่ีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 กรอบแนวคิด 
2.6 สมมติฐานการวิจัย 
2.7 การวัดตัวแปร 
2.8 นิยามศัพท์                        

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในครั้งนี้ เพ่ือไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติงาน          
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลต าบล                    
เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) นั้นเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายๆ 
ปัจจัย หนึ่งในนั้นคือการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวกับ
แรงจูงใจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ความหมายของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (motive) คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่ เป้าหมาย               
โดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า ก่อนบรรลุเป้าหมาย 

แรงจูงใจ เป็นค าที่ ได้ความหมายมาจากค าภาษาลาตินที่ว่า motive ซึ่งหมายถึง 
“เคลื่อนไหว (move)” ดังนั้น ค าว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลท าให้บุคคลต้อง
กระท าหรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเป้าหมาย “ (Walter.1978 :218) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือแรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระท า นั่นเอง 

2. แรงจูงใจ หมายถึง “สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลัง ท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว
ไปทิศทางที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อม” (Loundon and 
Bitta.1988.368) 

จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2549) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่า หมายถึง พลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งพร้อมที่
จะกระตุ้นหรือชี้ทาง ให้บุคคลกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550) ได้กล่าวถึงแรงจูงในว่า หมายถึง อิทธิพลภายในของบุคคล                   
ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับการก าหนดทิศทางและการใช้ความพยายามในการท างานอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นสภาวะ
ของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ตนต้องการ 

ชาญเดช วีรกุล (2552, หน้า 3) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้าจากภายใน สิ่งจูงใจ หรือสิ่ง
โน้มน้าวใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เกิดความคิด ความเชื่อมั่นและความมานะพยายามที่จะกระท าและคงไว้ซึ่ง
การนั้นๆ เพ่ือจะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ตามท่ีตวับุคคลหรือองค์การได้ตั้งไว้ 

ธิดา สุขใจ (2548, หน้า 8) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน  หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เป็น แรงผล
ผลักดัน หรือกระตุ้น ให้บุคคลปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจเพ่ือที่จะน ามาซึ่ง การท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่ส าคัญคือความต้องการความพึงพอใจในการท างานจะน ามาซึ่งการปฏิบัติที่ดีของ
บุคลาท าให้บุคลากรมีความจงรักภักดตี่อองค์กร ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรในระยะยาว 

ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ (2548, หน้า 14) ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
แรงผลักดันทั้งจากภายนอกและภายในซึ่งช่วยกระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรม  ให้บุคคลกระท า                    
สิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจและเป็นไปตามแรงจูงใจของบุคคล 

Daft (2000, หน้า 534) กล่าวว่า แรงจูงใจว่า หมายถึง พลังหรือแรงผลักดันทั้งภายนอกและ 
ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่กระตือรือร้น รวมทั้งเป็นบุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ 

Lahey (2001, หน้า 370) กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึงภาวะภายในที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม                      
ทั้งการคิด ความรู้สึก การกระท าเพ่ือมุ่งให้บรรลุเป้าหมาย 

Robbins (2003, หน้า 63) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุ้น (Arousol) หรือแรงแห่ง
ความพยายาม ที่เข้มข้น (Intensity) ไม่ย่อท้อ (Persistence) และอย่างมี ทิศทาง (Direction) เพ่ือให้คน
ปฏิบัติงานอย่างใด อย่างหนึ่ง โดยแรงจูงใจนั้นจะเป็นกระบวนการ  9 ภายในจิตใจที่ก่อให้เกิดพลัง และเกิด
ทิศทางของการกระท าบางสิ่งบางอย่าง อย่างสมัครใจ เต็มใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยเป็น
ความเต็มใจที่จะท า รวมทั้งความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามให้มากข้ึนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้น 
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สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วท าให้
เกิดพลังหรือแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอกในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ทั้งการคิด 
ความรู้สึก การกระท าเพ่ือมุ่งให้บรรลุเป้าหมาย หรือกระท าตามทิศทางที่ก าหนดด้วยความร่วมมืออย่างยินดี
และเต็มใจ ทั้งนี้ เพ่ือจะน ามาซึ่งการท างานที่มีประสิทธิภาพให้องค์กรเพ่ิมมากข้ึน 

2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

2.1.2.1 ทฤษฎี อีอาร์จี ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer's existence-relatedness 
growth Theory: E.R.G. Theory) 

ธีราภรณ์ พาหุรักษ์ (2551, หน้า 20) กล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจอีอาร์จี (ERG) 
ของอัลเดอร์เฟอร์ ว่าอัลเดอร์เฟอร์ มีความเห็นว่า ความต้องการของมนุษย์น่าจะแยกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ความต้องการการอยู่รอด หรือ E (Existence) 
2. ความต้องการมีสัมพันธ์ทางสังคม หรือ R (Relatedness) 
3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต หรือ G (Growth) 

ซึ่งความต้องการแต่ละประเภทเรียงจากต่ าไปสูงได้ ดังนี้ 
1. ความต้องการอยู่รอด จะเกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้านร่างกายและ

ปรารถนาอยากมีเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย ส าหรับในองค์การ คือความต้องการค่าจ้าง 
โบนัส และผลตอบแทน 

2. ความต้องการสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง ความต้องการทุกชนิดที่มีความหมาย
ในเชิงมนุษยสัมพันธ์ส าหรบัในองค์การ คือ ความต้องการที่จะเป็นผู้น า หรือผู้มียศฐานะเป็นหวัหน้า ความต้องการที่
จะเป็นผู้ตาม และความต้องการอยากมีสายสัมพันธ์ทางมิตรกับบุคคลอ่ืน 

3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต เป็นความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาพ และการเติบโตก้าวหน้าของผู้ท างาน การพัฒนาเติบโตด้วยความรู้ความสามารถ 
ส าหรับในองค์การ คือ ความต้องการที่จะได้รับความรับผิดชอบเพ่ิม หรือความต้องการอยากได้ท ากิจกรรมใหม่
ที่มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถใหม่ๆ และได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับงานใหม่ๆ อีกหลายๆ ด้านมากขึ้น  

2.1.2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s chievementMotivation 
Theory) 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541, หน้า 415) กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมค
เคลแลนด์ ว่าความต้องการที่แสวงหาของแมคเคลแลนด์เป็นทฤษฎีซึ่งเสนอแนะว่า ความต้องการที่แสวงหาการ
เรียนรู้ โดยอาศัยชีวิตและการที่บุคคลมุ่งที่ความต้องการเฉพาะอย่างมากกว่าความต้องการอ่ืนๆ ทฤษฎีนี้เสนอ
ว่ารูปแบบการจูงใจอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการ 3 ประการ คือ 
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1. ความต้องการอ านาจ บุคคลมีความต้องการอ านาจสูง จะมีความเกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลและการควบคุมบุคคลเช่นนี้ จะต้องการความเป็นผู้น า เป็นนักพูด เป็นผู้ที่ต้องการท างานให้เหนือกว่า
บุคคลอ่ืน เป็นกลุ่มที่แสวงหาหรือค้นหาวิธีการแก้ปัญหาให้ดีที่สุดชอบสอนและชอบพูดในที่ชุมชนชอบแข่งขัน 
เพ่ือให้สถานภาพสูงขึ้น จะกังวลเรื่องอ านาจมากกว่าท างานให้ได้ประสิทธิภาพ 

2. ความต้องการของความผูกพัน บุคคลที่มีความต้องการข้อนี้สูง จะพอใจการ
การเป็นที่รักและมีแนวโน้มจะเลี่ยงความเจ็บปวดจากการต่อต้านโดยสมาชิกกลุ่มสังคม บุคคลจะรักษา
ความสัมพันธ์อันดีในสังคม พอใจในการให้ความร่วมมือมากกว่าการแย่งชิง พยายามสร้ างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ต้องการสร้างความเข้าใจดีจากสังคมท่ีเป็นสมาชิกอยู่ 

3. ความต้องการความส าเร็จ บุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูง จะมีความปรารถนา
อย่างรุนแรงที่จะประสบความส าเร็จและกลัวความล้มเหลว ต้องการการแข่งขัน และก าหนดเป้าหมายที่
ยากล าบากส าหรับตนเอง มีทัศนะชอบเสี่ยงแต่ไม่ใช่ชอบการพนัน พอใจที่จะวิเคราะห์และประเมินปัญหา มี
ความรับผิดชอบเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงและมีการป้อนกลับในการท างานตลอดจนมีความปรารถนาจะท างานให้
ดีกว่าบุคคลอ่ืน แสวงหาหรือพยายามรับผิดชอบในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด 

สุรเดช สุขสว่าง (2548, หน้า 69) กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของแมคเคล
แลนด์ นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการปฏิบัติงาน               
ให้เกิดผลส าเร็จทั้งในระดับบุคคล และระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุปได้ว่า มนุษย์มีความต้องการ                  
อยู่ 3 ประการ คือ 

1. ความต้องการสัมฤทธิ์ผล (Need for Achievement: N-Ach) เป็นความปรารถนาจะท า         
สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความส า เร็จ          
มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว 

2. ความต้องการผูกพัน (Need for Affiliation: N-Aff) เป็นความต้องการอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืน                    
ในสังคมความต้องการความเป็นมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุ่น) 

3. ความต้องการมีอ านาจบารมี (Need for Power: N-Pow) ได้แก่ ความต้องการรับผิดชอบ
บุคคลอ่ืน ต้องการควบคุมและให้คุณให้โทษแก่คนอ่ืนได้จากการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจหรือองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ                   
มีหลายสิ่งและมีแตกต่างกันบ้างตามลักษณะ และความต้องการของผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหากมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ท าย่อมท าให้งานนั้นออกมาดี หากแต่ไม่มีความพอใจในงานที่ท าย่อมท าให้
งานที่ออกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพ 

2.1.2.3 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg Two-
factor theory or motivator-hygiene theory) 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก ทฤษฎีจูงใจ-ค้ าจุน (The 
Motivation-Hygiene Theory) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor theory) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของเฮอร์เบอร์ก สาเหตุที่เรียกว่าทฤษฎีสองปัจจัยเพราะในการ
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ท างานนั้นต้องมีสิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและท าให้ไม่พึงพอใจ หรือส่วนประกอบที่เสริมให้คนเกิดความ
พอใจยิ่งขึ้น จึงเรียกว่าเป็นสิ่งค้ าจุน ทฤษฎีจูงใจค้ าจุนของเฮอร์ซเบอร์ก สร้างขึ้นมาจากผลการวิจัยของเขาใน
คณะปี 1959 ที่เมืองพิทส์เบอร์ก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎี            
ของเอร์ซเบอร์ก ที่ว่ามนุษย์มีความปรารถนา 2 ประการ ประการที่หนึ่งคือ ความปรารถนาที่จะขจัดความทุกข์
ทางร่างกายทั้งหลายให้หมดไป เช่น ความหิว ความเดือดร้อนทางสุขภาพ ประการที่สองคือความปรารถนา        
ในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความส าเร็จชีวิตที่เจริญก้าวหน้า เป็นต้น 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นสิ่ งที่ สร้างความพึงพอใจในงานให้ เกิดขึ้น                     
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรักและชอบงานที่ปฏิบัติอยู่ และท าให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ                                          
ประกอบด้วย 5 ประการ  

1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึงการที่บุคคลสามารถท างานได้ส าเร็จ
เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ 

2. การยอมรับนั บถือ  (Recognition) หมายถึ งการ  ได้ รับการยอมรับนั บถือจาก
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือนี้บางครั้งอาจจะ
แสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย 

3. ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงานว่างานนั้นเป็น
งานที่จ าเจ น่าเบื่อหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นงานที่ยากหรือง่าย 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่ เกิดขึ้นจาการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

5. ความก้าวหน้าในต าแหน่ง (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือ
ต าแหน่งของบุคคลในองค์การ แต่ในกรณีที่บุคคลย้ายต าแหน่งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งขององค์การ
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือ เป็นเพียงการเพ่ิมโอกาสให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการ
เพ่ิมความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานอย่างแท้จริง 

2.  ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน
เป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงานอันจะท าให้คนงานได้เป็นปกติในองค์การ เป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือ
ว่าเป็นสิ่งจูงใจให้คนท างานมากขึ้น แต่มีส่วนช่วยในการท างานสุขสบายขึ้นป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน              
ถ้าเป็นปัจจัยนี้ไม่มีงานหรือจัดไว้ไม่ดีจะท าให้ขวัญของคนงานไม่มีปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 

 1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อ
เงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน 

 2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง นอกจากจะ
หมายถึงโอกาสที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายต าแหน่งภายในหน่วยงานหรือองค์การแล้ว ยังหมายถึงการที่
บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะ และได้รับสิ่งใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะที่จะเอ้ือต่อวิชาชีพของเขา 

 3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal Relation supervisor) หมายถึง การ
พบปะสนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม 
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 4. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relation peers) หมายถึง การพบปะ
สนทนาความเป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม 

 5. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Interpersonal Relation subordinates) หมายถึง 
การพบปะสนทนา และปฏิสัมพันธ์ในการท างาน ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 6. สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง องค์ประกอบของสถานะอาชีพที่ท าให้บุคคลรู้สึก
ต่องาน เช่น การมีรถประจ าต าแหน่ง การมีอภิสิทธิ์ต่างๆ 

 7. นโยบายและการบริหาร (Company Policy  Administration) หมายถึง  การจัดการและ
บริหารงานขององค์การ การให้อ านาจแก่บุคคลในการให้เขาด าเนินงานได้ส าเร็จ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารใน
องค์การ เช่น การที่บุคคลจะต้องทราบว่าเขาท างานให้ใคร นั่นคือ นโยบายขององค์การจะต้องแน่ชัด                       
เพ่ือให้บุคคลด าเนินงานได้ถูกต้อง 

8. สภาพการปฏิบัติงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ                     
ที่จะอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ รวมทั้งปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ  

 9. ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (Factor in Personal Life) หมายถึง สถานการณ์หรือลักษณะ
บางประการของงานที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ท าให้บุคคลมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่องาน               
ของเขา เช่น ถ้าองค์การต้องการย้ายให้บุคคลย้ายที่ท างานใหม่ อาจจะไกลท าให้ครอบครัวล าบาก เป็นคน 

 10. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มั่นคงในงาน ความม่ันคงขององค์การ                

 11. การปกครองบังคับบัญชา (Superiors Technical)   หมายถึง ความรู้สึก ความสามารถ                            
ของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ตลอดจนความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ                   
ของผู้บังคับบัญชาในการให้ค าแนะน า หรือมอบหมายความรับผิดชอบต่าง ๆ ให้ลูกน้อง 

 ดังนั้น ในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะท า
ให้ทราบถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการท างานนั้นมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน ซึ่งทฤษฎี
ที่สามารถจัดองค์ประกอบแรงจูงใจได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม คือ ทฤษฎีแรงจูงใจ 

2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่ วนต าบล เทศบาล                           
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรีนายก                  
เมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืน 
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“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔๑  ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒ ) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ่ืนต ามที่ ผู้ อ าน วยการมอบหมายและตามระเบี ยบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนดการบริหารและก ากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และ
วินัยของอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 การบริหารจัดการภัยพิบัติ
อยู่ในความรับผิดชอบของทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนในพื้นท่ีเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“อปพร.” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
“ศูนย์ อปพร.” หมายความว่า ศูนย์ อปพร.กลาง ศูนย์ อปพร.เขต ศูนย์ อปพร.จังหวัด                    

ศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร.อ าเภอ ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร.                      
เมืองพัทยา ศูนย์ อปพร.เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๒๐  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ดังนี้ 
(๑) ให้นายกเทศมนตรี เป็นผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล รองนายกเทศมนตรี                       

ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ศูนย์  อปพร. เทศบาล และส านักปลัด เทศบาล เป็นศูนย์  อปพร. เทศบาล โดยให้ เจ้าหน้าที่ ของ                
ส านักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

(๒) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหาร
ส่ วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล ซึ่ งนายกองค์การบริหารส่ วนต าบลมอบหมาย                    
เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล และส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนย์ อปพร. 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยให้เจ้าหน้าที่ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

 

(๓) ให้นายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา รองนายก                       
เมืองพัทยา ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เมื องพัทยา ปลัดเมืองพัทยา               
เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา และส านักปลัดเมืองพัทยา เป็นศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา               
โดยให้เจ้าหน้าที่ของส านักปลัดเมืองพัทยา เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
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ข้อ ๓๕  อปพร. มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร. 

      (๒) ใช้วิทยุสื่ อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย                
เป็นลายลักษณ์อักษร 

(๓) ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และหน้าที่อ่ืน ตามค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ                    
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   ปริวัตร ยมเกิด. : ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (2555)  ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อ าเภอวังโป่ง                         
จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มีความคิดเห็น                          
อยู่ในระดับ มาก ทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ แรงจูงใจทางสังคม แรงจูงใจในด้าน
เกียรติยศชื่อเสียง แรงจูงใจด้าน ความส าเร็จแห่งตน แรงจูงใจในด้านร่างกาย ทางกายภาพ และ แรงจูงใจด้าน
ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามล าดับ 

รุ่งทิวา  จันทรวิชิต. : ศึกษาเรื่อง (1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลต าบลขุนทะเล  อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลต าบลขุนทะเล  
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3) ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลต าบลขุนทะเล  ุ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2556)               
ผลจากการวิจัยพบว่า  (1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                   
ของเทศบาลต าบลขุนทะเล  ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยองค์ประกอบด้านการมีเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด                     
ซึ่งน่าจะสืบเนื่องมาจากการที่เทศบาลต าบลขุนทะเลได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมีความเข้าใจในวิธีการท างานรวมทั้งมีความเต็มใจเมื่อได้ออกปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแนวทาง                    
ที่ก าหนด ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่ การยอมรับ
นับถือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการบังคับบัญชาและการนิเทศงาน (3) แนวทาง
เสริมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือท าให้มีความสุขในการทางาน ด้วยการที่ผู้บังคับบัญชาสอนแนะวิธีการ
ท างานให้ลุล่วงการบริหารที่มีหลักเกณฑ์แบบแผน การมีสภาพแวดล้อมดี อุปกรณ์ท างานพอเพียงการได้รับ         
การยอมรับเชื่อมั่นในความสามารถ 
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สมจิตร  แสงชาติ. : ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะอาสาสมัครป้องกันภัย                     
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน 
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (2558) ผลจากการวิจัยพบว่า (1.) ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก อปพร.            
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน มีส่วนร่วมในด้านการฝึกอบรม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย                    
อยู่ในระดับน้อย ส าหรับด้านการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยราชการในการบริการสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้านสังคม และด้านการติดต่อสื่อสารของ อปพร.กับการมีส่วนร่วม
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน 2.1 ด้านบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ 
อาชีพ ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส าหรับอายุระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ                    
2.2 ด้านสังคม ได้แก่ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก อปพร. ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทา                           
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   2.3 ด้าน          
การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน และสื่อบุคคลแตกต่างกันมีส่วนร่วมในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(3) ปัญหาอุปสรรค การมีส่วนร่วมของสมาชิก อปพร. ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีฐาน สรุปผลการศึกษาวิจัย ดังนี้  3.1 ด้านการเข้ามามีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง              
ได้แก่ ไม่ทราบข่าวการปฏิบัติงานมากที่สุดรองลงมาคือ ไม่มีเวลา ไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน เท่ากัน และ
ครอบครัวไม่สนับสนุนน้อยที่สุด 3.2 ด้านการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานมากที่สุด รองลงมา คือ ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการด าเนินงาน, การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง , ขาดการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่แกนน าไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรม ตามล าดับ และสมาชิกไม่ให้ความ
ร่วมมือน้อยที่สุด 

 ช่อทิพย์  จ าเริญกุล : ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการสมัครเป็นอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลนาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (2559)                       
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ เป็นแรงต่อการสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                      
และปัญหาอุปสรรคในการสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผลจากการวิจัยพบว่า                       
ปัจจัยที่สมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระดับมาก คือ การท างานที่มีความรับผิดชอบ                          
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม การเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม การน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม การน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การสร้างความสามัคคีระหว่างคนในชุมชน การสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง               
การมีโอกาสรู้จักบุคคลอ่ืน การพบเจอประสบการณ์แปลกใหม่  ท้าทาย และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ปัจจัยในระดับมาก คือ การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนที่ อ่อนแอกว่า การยกสถานภาพทางสังคมของตนเอง                      
การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้สวมเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การประดับเหรียญ
ตราเชิดชูเกียรติ การได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติงาน การได้รับค่าตอบแทนในการ
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ปฏิบัติงาน และการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัย
น้อยที่สุด คือ การได้รับค่าลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟ และรถปรับอากาศ 

สรุป แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมายถึง สิ่งที่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน (อปพร.) ต้องการเพ่ือเป็นสิ่งที่กระตุ้นท าให้เกิดพลังหรือแรงผลักดันให้ปฏิบัติหน้าที่                     
ได้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความยินดีและเต็มใจ และมีประสิทธิภาพให้องค์กรเพ่ิมมากขึ้น โดยสิ่งที่เป็นแรงจูงใจ           
ได้แก่ การได้รับการยอมรับทางสังคม เพ่ือนร่วมงาน ได้รับก าลังใจจากคนในครอบครัว ได้รับค าชมเชยแสดง
ความยินดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความก้าวหน้าในอาชีพ  และได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานต้นสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ 

2.5 กรอบแนวคิด 

การศึกษา มุ่งเน้นศึกษาว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล   
เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 

 

                         ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 -  เพศ 
 -  อาย ุ
 -  ระดับการศึกษา 
 -  อาชีพ 
-  สถานภาพ 
-  รายได้ 
-  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) 

 - ด้านการยอมรับทางสังคม 
 - ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

      - ด้านความส าเร็จแห่งตน 
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2.6 สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันส่งผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทา                          
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ที่แตกต่างกัน 

2.7 การวัดตัวแปร 

2.5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
2.5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

2.8 นิยามศัพท์                        

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัย                  
ฝ่ายพลเรื่อน (อปพร.) หมายถึง การได้รับการยอมทางสังคม บุคคลในครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน คนในชุมชน 
ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน การรักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
เครื่องแต่งกาย ส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถ บขส . อัตราค่าโดยสารรถไฟ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน              
ได้รับค ายกย่องชมเชย แสดงความยินดี ได้รับก าลังใจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความก้าวหน้าในอาชีพ           
และได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง งานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อาสาสมัคร (volunteer) ตามความหมายในราชบัณฑิตสถาน หมายถึง ผู้ที่สมัครใจท างานเพ่ือส่วนรวม 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ส าหรับการศึกษานี้หมายถึง อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ใช้ค าย่อว่า “อปพร” ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น            
จังหวัดขอนแก่น 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ส าหรับการศึกษานี้หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัย                     
ฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น                    
จังหวัดขอนแก่น  

ศูนย์ อปพร.  หมายถึง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่                 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดจนถึงปีที่ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ หมายถึง สถานภาพการแต่งงานที่เป็นจริงตามพฤตินัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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อาชีพ หมายถึง สถานะของการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายได้ หมายถึง รายได้สุทธิต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง อายุการท างานหรือระยะเวลาที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึง

ปัจจุบันที่ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร                        
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น” เป็นการการวิจัย                       
เชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย                            
ฝ่ายพลเรือน ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจ                       
ในการปฏิบัติงานการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลต าบล เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น  
จ านวน 17 หมู่บ้าน จ านวนทั้งสิ้น 305 คน ดังตาราง 3.1  
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ตารางที่ 3.1 จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) สังกัดศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
สมาชิก อปพร. 

จ านวน 

หมู่ที่  1 บ้านสะอาด 28 

หมู่ที ่ 2 บ้านสะอาด 19 

หมูท่ี ่ 3 บ้านกุดกว้าง 21 

หมู่ที ่ 4 บ้านกุดกว้าง 14 

หมู่ที ่ 5 บ้านโนนตุ่น 19 

หมู่ที ่ 6 บ้านดอนบม 26 

หมู่ที ่ 7 บ้านดอนบม 36 

หมู่ที ่ 8 บ้านขามเจริญ 12 

หมู่ที ่ 9 บ้านตูมน้อย 13 

หมู่ที่ 10 บ้านดอนบม 14 

หมู่ที่ 11 บ้านฉัตรทอง 4 

หมู่ที่ 12 บ้านกุดกว้าง 12 

หมู่ที ่ 13 บ้านดอนบม 21 

หมู่ที่ 14 บ้านการเคหะ 14 

หมู่ที่ 15 บ้านโนนตุ่น 24 

หมู่ที่ 16 บ้านกุดกว้าง 15 

หมู่ที่ 17 บ้านกุดกว้าง 13 

รวม 305 
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3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

    การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (probability Sampling) ) โดยแบ่ง 
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม (Proportion) ด้วยกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

ตารางที่  3.2 จ านวนกลุ่ มตั วอย่ างอาสาส มัครป้ องกันภั ยฝ่ ายพลเรือน  (อปพร .)                        
สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
สมาชิก อปพร. 

จ านวน 

หมู่ที่  1 บ้านสะอาด 16 

หมู่ที ่ 2 บ้านสะอาด 11 

หมู่ที ่ 3 บ้านกุดกว้าง 12 

หมู่ที ่ 4 บ้านกุดกว้าง 8 

หมู่ที ่ 5 บ้านโนนตุ่น 10 

หมู่ที ่ 6 บ้านดอนบม 15 

หมู่ที ่ 7 บ้านดอนบม 20 

หมู่ที ่ 8 บ้านขามเจริญ 7 

หมู่ที ่ 9 บ้านตูมน้อย 8 

หมู่ที่ 10 บ้านดอนบม 9 

หมู่ที่ 11 บ้านฉัตรทอง 2 

หมู่ที่ 12 บ้านกุดกว้าง 7 

หมู่ที ่ 13 บ้านดอนบม 12 

หมู่ที่ 14 บ้านการเคหะ 9 

หมู่ที่ 15 บ้านโนนตุ่น 13 

หมู่ที่ 16 บ้านกุดกว้าง 8 

หมู่ที่ 17 บ้านกุดกว้าง 7 

รวม 174 
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3.3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

    การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%                    
เพ่ือหากลุ่มตัวอย่าง 
                
   n     =           
 
               n   คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
               N คือ  ขนาดของประชากร 
 
              e คือ  ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
 
 แทนค่า      
 
  n = 
 
  n =  174  คน 
 

สรุป จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 174  คน   

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วยค าถามทั้งหมด 3 ส่วน เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 2 ส่วน  และค าถามปลายเปิด                         
จ านวน 1 ส่วน  ซึ่งแบ่งออกตามส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

ส่วนที่  1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะส่วนบุคคล                
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการยอมรับทางสังคม (2) ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และ (3) ด้าน
ความส าเร็จแห่งตน โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับแรงจูงใจ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด  

          N 
1 + N(e)2 

 

                 305 
1 + 305 (0.05)2 
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ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

3.5 เกณฑ์การให้คะแนน  

การก าหนดคะแนนค าตอบที่ได้จากแบบสอบถาม ในการวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ  เพ่ือค านวณค่าทาง
สถิติ มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้ตอบแบบสอบถาม       

มีเกณฑ์การ ให้คะแนน ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับแรงจูงใจ 
5 
4 
3 
2 
1 

     มีแรงจูงในในระดับมากที่สุด 
     มีแรงจูงใจในระดับมาก 
     มีแรงจูงใจระดับปานกลาง 
     มีแรงจูงใจในระดับน้อย 
     มีแรงจูงใจในระดับน้อยที่สุด 

  หลังจากนั้นน ามาหาค่าเฉลี่ย และเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

                           ค่าเฉลี่ย                                 ระดับ   

       4.21 – 5.00   อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
          3.41 – 4.20   อยู่ในระดับมาก 
              2.61 – 3.40   อยู่ในระดับปานกลาง 
            1.81 – 2.60   อยู่ในระดับน้อย 
            1.00 – 1.80   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น      
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3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ส่วน คือ 
1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

- ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวมรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากสมาชิก อปพร.                    
ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   จ านวน 174 ชุด 

 - น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการลงรหัสก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจาก เวปไซค์ 

(อินเตอร์เน็ท) หนังสือและวารสาร ต ารา ต่างๆ งานศึกษาที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยน าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้อและ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรดแกรมเครื่องค านวณ 

2.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2.2 หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของความคิดเห็น น ามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา 

3) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) และเปรียบเทียบผลระดับแรงจูงใจฯ ดังกล่าว ด้วยวิธี t-test, F-test 
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บทท่ี 4 

ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ                         
ในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ศึกษา
ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 174 ชุด กลุ่มตัวอย่างตอบกลับมา 174 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00                       
จัดการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ประกอบกับเครื่องค านวณ และใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะข้อมูลในการศึกษา ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบล                  
เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

2. ข้อมูลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร                      
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

3. ข้อมูลเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน                       
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น                

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

  n  แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 x   แทนค่าเฉลี่ย 
  S.D แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                 Sig  แทนค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
  t  แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม 
  F  แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม 
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การแปลความหมาย 

ค่าเฉลีย่    แปลความหมาย 

4.20 – 5.00   อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.40 – 4.19   อยู่ในระดับมาก 

2.60 – 3.39   อยู่ในระดับปานกลาง 

2.34 – 3.67   อยู่ในระดับน้อย 

1.00 – 2.33   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 4.1 – 4.7   

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
95 
79 

 
54.60 
45.40 

 
1 
2 

รวม 174 100.00  

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 54.60 และเพศหญิง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
2. อายุ 
18 – 29 ปี 
30 – 39 ปี 
40 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

 
3 
10 
56 
105 

 
1.72 
5.74 
32.20 
60.34 

 
4 
3 
2 
1 

รวม 174 100.00  
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 60.34        
รองลงมา มีอายุระหว่าง 40 - 50 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20  มีอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 10 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 5.74 และมีอายุระหว่าง 18 – 29 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72 ตามล าดับ  

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
3. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
92 
56 
17 
9 

 
52.87 
32.18 
9.78 
5.17 

 
1 
2 
3 
4 

รวม 174 100.00  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.87 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.18                 
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.78 และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.17 ตามล าดับ  

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
4. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หม้ายหรือหย่า 

 
16 
129 

 29 

 
9.20 
74.10 
16.70 

 
3 
1 
2 

รวม 174 100.00  

  จากตารางที่ 4.4 พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมา
สถานภาพหม้ายหรือหย่า จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และสถานภาพโสด จ านวน 16 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 9.20 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
5. อาชีพ 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เกษตรกร 
ค้าขาย 
รับจ้างทั่วไป 
อ่ืนๆ 

 
            11 

44 
19 
90 
10 

 
6.32 
25.30 
10.92 
51.72 
5.74 

 
4 
2 
3 
1 
5 

รวม 174 100.00  

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.72 รองลงมาอาชีพเกษตรกร จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 อาชีพค้าขาย จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.92 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 และอาชีพอ่ืนๆ 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
6. รายได้ต่อเดือน 
5,000 บาท หรือต่ ากว่า 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,001 บาทข้ึนไป 

 
80 
67 
17 
10 

 
46.00 
38.50 
9.80 
5.70 

 
1 
2 
3 
4 

รวม 174 100.00  

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ ากว่า จ านวน 80 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมารายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
รายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 และรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 
15,001 บาทข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ต่ ากว่า 4 ปี 
5 – 7 ปี 
8 – 10 ปี 
10 ปีขึ้นไป 

 
            18 

67 
36 
53 

 
10.30 
38.50 
20.70 
30.50 

 
4 
1 
3 
2 

รวม 174 100.00  
  

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 – 7 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
รองลงมาระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 – 10 ปี 
จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.70 และระยะเวลาปฏิบัติงานต่ ากว่า 4 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 
ตามล าดับ  

ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย                     
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในองค์ประกอบ 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับทางสังคม ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และด้านความส าเร็จแห่งตน                  
ดังตารางที ่4.8 – 4.11 

ตารางที่  4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการยอมรับทางสังคม 
ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ด้านความส าเร็จแห่งตน 

4.24 
3.54 
4.08 

0.504 
0.985 
0.622 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

1 
3 
2 

รวม 3.95 0.533 มาก  
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทา                       
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านการยอมรับทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับแรก คือ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.24) 
รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จแห่งตน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08) ส่วนด้านสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.54) 

ตารางที่  4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้านการยอมรับทางสังคม  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการยอมรับทางสังคม 
การยอมรับจากบุคคลในครอบครัว 
การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
การได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้าน 
การให้ความร่วมมือในการให้ความ
ช่วยเหลือหากเกิดภัย 

 
4.36 
4.22 
4.25 
4.11 

 
0.655 
0.635 
0.700 
0.667 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

 
1 
3 
2 
4 

รวม 4.24 0.504 มากที่สุด  

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการยอมรับทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.24) และหากพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับแรก คืออยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.36) รองลงมา คือ การได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                  
( x = 4.25) การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.22)                     
การให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน            
ระดับมาก ( x = 4.11) 
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ตารางที่  4.10 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
การได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน 
การได้รับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ 
การได้รับเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. 
การได้รับส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถ บขส. และรถไฟ 
 การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 
3.60 
3.50 
3.74 
3.13 
3.75 

 
0.996 
1.035 
1.136 
1.297 
1.125 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
3 
4 
2 
5 
1 

รวม 3.54 0.985 มาก  

 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.54) และหากพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล าดับแรก คืออยู่ในระดับมาก ( x = 3.75) รองลงมา คือ การได้รับเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุด
ปฏิบัติการ อปพร.มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.74) การได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในล าดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.60) การได้รับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และ
สวัสดิการต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.11) และการได้รับส่วนลดอัตราค่า
โดยสารรถ บขส. และรถไฟ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.13) 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้านความส าเร็จแห่งตน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านความส าเร็จแห่งตน 
มีความภาคภูมิใจและได้รับความชื่นชมทุกครั้ง ในการปฏิบัติ
หน้าที่ อปพร. 
การพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็น อปพร.ที่ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย 
ความก้าวหน้าในอาชีพและงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย 
การได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา        
สารธารณภัย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 
4.53 

 
3.98 

 
3.83 
3.98 

 
0.624 

 
0.752 

 
0.900 
0.877 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
1 
 
2 
 
3 
2 

รวม 4.08 0.621 มาก  

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น             
ด้านความส าเร็จแห่งตนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08)  และหากพิจารณา เป็นรายข้อ เรียงจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า มีความภาคภูมิใจและได้รับความชื่นชมทุกครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล าดับแรก คือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.53) รองลงมา คือการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็น อปพร.
ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98)                 
ส่วนความก้าวหน้าในอาชีพและงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย มีค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.83) 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัคร             
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) เทศบาลต าบลเมืองเก่า                        
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) แยกตามรายด้าน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ
ระดับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า                    
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังนี้  

ตาราง 4.12  ระดั บ แรงจู ง ใจ ใน การป ฏิ บั ติ งาน ป้ อ งกั น และบ รร เท าสาธารณ ภั ย                   
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สถานะภาพ N x  S.D. t Sig 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
95 
79 

 
3.94 
3.97 

 
0.542 
0.525 

0.335 0.738 

 

สถานะภาพ N x  S.D. 
Test of 

Homogeneity 
Sig 

ANOVA 
F Sig 

อาย ุ
   18 – 29 ปี 
   30 – 39 ปี 
   41 – 50 ปี 
   50 ปีขึ้นไป 

 
3 
10 
56 
105 

 
3.50 
4.07 
3.99 
3.95 

 
0.475 
0.494 
0.571 
0.517 

0.600 0.616 0.987 0.400 

ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษา/ปวช. 
   อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
92 
56 
17 
9 

 
3.97 
3.91 
4.16 
3.63 

 
0.532 
0.549 
0.486 
0.391 

1.359 0.257 2.103 0.102 
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ตาราง 4.12 (ต่อ)  ระดับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สถานะภาพ N x  S.D. 
Test of 

Homogeneity 
Sig 

ANOVA 
F Sig 

สถานะภาพ 
   โสด 
   สมรส 
   หม้ายหรือหย่า 

 
16 
129 
29 

 
3.94 
3.98 
3.85 

 
0.496 
0.547 
0.490 

0.457 0.634 0.727 0.485 

อาชีพ 
   รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
   เกษตรกร 
   ค้าขาย 
   รับจ้างทั่วไป 
   อ่ืนๆ 

 
11 
 

44 
19 
90 
10 

 
3.68 

 
4.07 
3.79 
3.99 
3.73 

 
0.454 

 
0.550 
0.458 
0.538 
0.473 

1.308 0.269 2.325 0.058 

รายได้ต่อเดือน 
   5,000 บาทหรือต่ ากว่า 
   5,000 – 10,000 บาท 
   10,001 – 15,000 บาท 
   ตั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป 

 
80 
67 
17 
10 

 
4.10 
3.81 
4.07 
3.58 

 
0.511 
0.510 
0.570 
0.403 

1.305 0.275 
6.047 

** 
0.001 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   ต่ ากว่า 4 ปี 
   5 – 7 ปี 
   8 – 10 ปี 
   10 ปีขึ้นไป 

 
18 
67 
36 
53 

 
3.97 
4.14 
3.82 
3.80 

 
0.525 
0.478 
0.603 
0.485 

1.663 0.177 
5.594 

** 
0.001 

จากตาราง 4.12 แสดงการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา                     
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยประเภทอายุทุกช่วงอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา                  
ทุกระดับ ปัจจัยด้านสถานภาพทุกสถานภาพ และปัจจัยด้านอาชีพทุกอาชีพ ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน                    
(อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                     
ที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านรายได้ ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)         
คือ ผู้มีรายไม่เกิน 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  =4.10) รองลงมาคือ ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 10.001 – 15,000 
บาท ( X  =3.84) ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่สาม ( X  =3.08) และผู้มี
รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  =3.59)                    

ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P<0.05) คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 7 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  =4.14) รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 ปี ( X  =3.97) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 – 10 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล าดับที่สาม  ( X  =3.82) และเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  =3.80)   

ตาราง 4.13 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน                

รายได้ต่อเดือน x  

     5,000  
บาทหรือต่ ากว่า 

   5,000 – 
10,000บาท 

        10,001 –            ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 
     15,000 บาท     

     4.10 3.18       4.07                   3.85 
5,000 บาทหรือต่ ากว่า 
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท 
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 

4.10 
3.18 
4.07 
3.85 

 
 
 
 

.28991* 
 

                     .51854* 
 
                            .49681*                           

จากตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน มีจ านวน 3 คู ่พบว่า  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มรีายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ ากว่า 
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) ที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 
10,000 บาท  
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ ากว่า 
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 
บาทข้ึนไป 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน             
(อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 

ตาราง 4.14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน                

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน x  

     ต่ ากว่า 4 ปี    5 – 7 ปี         8 – 10 ปี                     10 ปขีึ้นไป 
      

     3.97 4.14       3.82                   3.80 
  ต่ ากว่า 4 ปี 
  5 - 7 ป ี
  8 – 10 ปี 
 10 ปีขึ้นไป 

3.97 
4.14 
3.82 
3.80 

 
 
 
 

.288* 
 

                      
                               
                               .407* 
 

จากตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีจ านวน 2 คู ่พบว่า  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย                   
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน                    
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน             
5 – 7 ปี 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย                     
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน                
8 – 10 ปี มีค่าเฉลี่ยแตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป  
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4.2 ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) เทศบาลต าบลเมืองเก่า                        
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

1. ปรับปรุงระเบียบ พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

2. ควรจัดให้มีการอบรมทบทวนทุกปี และสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความรู้ ความสามารถ                   
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

3. ควรจัดให้มีสวัสดิการหรือค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครที่ตั้งใจเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ และจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทา                           
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น                    
จังหวัดขอนแก่น และเพ่ือเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัย                       
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ซึ่งแบบแผนการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research)  ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ านวน 174 คน (ใน 17 ต าบล) ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาสรุปได ้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.60 มีอายุ 50 ปีขึ้น
ไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.30 รองลงมา มีอายุระหว่าง 40 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.20 และมีอายุ
ระหว่าง 18 – 29 ปี จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.70 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 52.90 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 32.20 และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.20 สถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.10 
รองลงมา มีสถานภาพหม้ายหรือหย่า คิดเป็นร้อยละ 16.70 และมีสถานภาพโสด มีจ านวนน้อยที่สุด                   
คิดเป็นร้อยละ 9.20 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 25.30 และอาชีพอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.70 มีรายได้ต่อเดือน 
5,000 บาทหรือต่ ากว่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท        
คิดเป็นร้อยละ 38.50 และมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.70 มีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 5 – 7 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมามี ระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 30.50 และมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่ ากว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.30   
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2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทา                          
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.95  เมื่อพิจารณาด้านที่มีคะแนนสูงสุด 3 ด้าน
แรก ได้แก่ ด้านการยอมรับทางสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จแห่งตน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.08 ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความส าเร็จแห่งตน มีคะแนนเฉลี่ย 3.54 

3. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แยกตามรายด้าน 

3.1 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น                  
ในด้านการยอมรับทางสังคม 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านการ
ยอมรับทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อหากพิจารณาเป็นรายข้อ 
จากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การยอมรับจากบุคคลในครอบครัว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36 รองลงมา คือ การได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และการให้ความ
ร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดภัย อยู่ในล าดับสุดท้าย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 

3.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้าน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร                    
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้าน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
จากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา คือ การได้รับเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และการได้รับส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถ บขส. และรถไฟ อยู่ในล าดับสุดท้าย มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.13 
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3.3 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน
ภั ยฝ่ ายพลเรือน  (อปพร.) เทศบาลต าบล เมืองเก่ า อ า เภอ เมืองขอนแก่น  จั งห วัดขอนแก่น                       
ในด้านความส าเร็จแห่งตน 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านความส าเร็จแห่งตน       
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การมีความภาคภูมิใจและได้รับความชื่นชมทุกครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ การพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็น อปพร.ที่ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 เท่ากัน  และความก้าวหน้าในอาชีพและงานป้องกันและบรรเทา
สารธารณภัย อยู่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

4. ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัคร             
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) เทศบาลต าบลเมืองเก่า                        
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยอายุทุกช่วงอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา                    
ทุกระดับ ปัจจัยด้านสถานภาพทุกสถานภาพ และปัจจัยด้านอาชีพทุกอาชีพ ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน                  
(อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านรายได้ ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 
คือ ผู้มีรายไม่เกิน 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 10.001 – 15,000 มี
ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ  3.84 ผู้ มี รายได้ตั้ งแต่  5 ,001 – 10,000 บาท มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในล าดับที่ สาม 3.08                    
และผู้มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.59 ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน                
5 – 7 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.14 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.97 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 – 10 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่สาม 3.82 และเวลาในการปฏิบัติงาน         
ตั้งแต ่10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 3.80                    
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5. ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

1. ผลจากการศึกษาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนควรมีสิทธิประโยชน์ ระเบียบ ข้อบังคับ              
ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นที่จะทุ่มเทการท างานเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อย่างเต็มความสามารถ 

2. เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ควรจัดให้มีการอบรมทบทวน
ทุกปี และสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

3. เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ควรจัดให้มีสวัสดิการ               
หรือค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครที่ตั้ งใจเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ                 
และจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นกับองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 

5.2 การอภิปรายผล 
จากผลการศึ กษาแรงจู งใจ ในการปฏิ บั ติ งานการป้ อ งกัน และบรร เท าสาธารณ ภั ย                    

ของอาสาสมัครป้องกันภั ยฝ่ ายพลเรือน  (อปพร .) เทศบาลเมืองเมืองเก่ า อ าเภอเมืองขอนแก่น                           
จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้  

1. ระดับแรงจูงในในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น                           

จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล 

1.2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น                           
จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิด ซึ่งข้ึนอยู่กับระดับแรงจูงใจด้านการยอมรับทางสังคม 

1.3 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น                           
จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับมาก สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด ซึ่งข้ึนอยู่กับระดับแรงจูงใจด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

1.4 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น                           
จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับมาก สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด ซึ่งข้ึนอยู่กับระดับแรงจูงใจด้านความส าเร็จแห่งตน 
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2. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.1 ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทุกสถานภาพ และอาชีพไม่มีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบ้ติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย                          
ฝ่ายพลเรือน (อปพร .) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยการท างาน                   
ด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) ในความคิดเห็นอาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือ              
เพศชาย อายุมากหรือน้อย ก็สามารถท างานด้านอาสาสมัครได้ เพราะเป็นการท างานด้วยจิตที่อาสา เสียสละ
ความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่วนการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ก็ไม่มีผลในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการดีมากกว่า ที่คนมีอายุมากมาท างานด้านนี้ เพราะบุคคลเหล่านี้
มีความรู้ ความช านาญ เป็นปราช์ ที่มีความรอบรู้ในด้านต่างๆ สามารถน าความรู้ที่ตนมถี่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้
มีความรู้เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

2.2 ปัจจัยด้านรายได้ มีผลแตกต่างต่อแรงจูงใจในการปฏิบ้ติงานด้านการป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัย ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยมาร่วมท างานเป็นอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มากกว่าผู้มีรายได้มาก ในความคิดเห็น ผู้มีรายได้น้อยมีเวลาว่างมากกว่าเพราะผู้มีรายได้
มากอาจกังวล หรือไม่ว่างการภาระกิจในการประกอบอาชีพหรือกิจการที่ตนเองท าอยู่ ท าให้ไม่มีเวลามาร่วม
เป็นอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมากนัก 

2.3 ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลแตกต่างต่อแรงจูงใจในการปฏิบ้ติงาน            
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีแต่สมาชิกที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่มีการจัดตั้งการเป็นสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในความคิดเห็น ท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพรใ) เพ่ิมเติม และคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความส าคัญและสนใจ ที่จะเป็น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แต่สนใจที่จะไปเป็นอาสาสมัครของด้านอ่ืนแทน   

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเพศ และระดับการศึกษา มีผลต่อแรงจูงใจ                    

จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน าไปบริหารงานการพิจารณา
คุณสมบัติและการสร้างแรงจูงใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
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1. จากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่มามากกว่า 5 ปี ควรให้มีการจัดอบรม           
ทุกปี เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ได้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย อ านาจหน้าที่ของอาสาสมัคร 
เพ่ือสามารถน าไปถ่ายทอดให้คนในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ต่อไป 

2. ควรส่งเสริมให้อาสาสมัคร ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอย่างเสมอภาคกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง                 
ของทีม 

3. เพ่ือสร้างขวัญ  และก าลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
ของอาสาสมัคร ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น วิทยุสื่อสาร เพ่ือสามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน                 
ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. จากการศึกษาพบว่า รายได้ของอาสาสมัครต่อเดือนส่วนใหญ่ค่อนข้างต่ า  ควรจัด
สวัสดิการหรือมีค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลืออาสาสมัครที่มีความตั้งใจเสียสละ           
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

5. ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าประชุมวางแผนในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีการวางแผนล่วงหน้า เพ่ือให้อาสามสัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรู้ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. ควรจัดกิจกรรมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีการพบปะกับสมาชิกของ
ทีม เพราะจะท าให้คุ้นเคยกัน สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างสนิทสนม ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก ท าให้ทีมด้านปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. ควรให้ความส าคัญของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก                   
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอื่น ตั้งแต่ระดับต าบล ระดับจังหวัด จนถึงระดับภาค อย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
เป็นการสร้างเครื่อข่ายด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น เท่านั้น ดังนั้น  การน าผลการศึกษาไปใช้ควรพิจารณาบริบท
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. ในแต่ละพ้ืนที่ร่วมด้วย 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในจังหวัด
อ่ืนๆ ที่มีเขตพ้ืนที่เสี่ยงสาธารณภัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .)                  
มากขึ้น 
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3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) เช่น ภาระงานของทีม แรงจูงใจในการท างาน           
เป็นทีม การมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณรภัย เป็นต้น เพ่ือพัฒนาแนวทาง           
ของการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่อไป 

4. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ซึ่งจะท าให้มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 

5. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในจังหวัดอ่ืน  ๆ                    
ที่มีเขตพ้ืนที่เสี่ยงสาธารณภัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มากขึ้น 

6. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่เปิดท าการ
ฝึกอบรมกับความต้องการกิจกรรมใดของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

เร่ือง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัย 

        ฝายพลเรือนของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) 

รุนท่ี 15  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัย 

 ฝายพลเรือน เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

  1.2 เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

อาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 2.  แบบสอบถามฉบับนี้มีท้ังหมด 3 สวน ดังนี้ 

  สวนท่ี 1  แบบสอบถาม ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

อาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

  สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ รวมถึงปญหา และอุปสรรคตาง ๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลเมืองเกา 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

  แบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับหาขอมูลในการศึกษาวิจัยเทานั้น และการตอบแบบสอบถามจะไมมี 

ผลกระทบใด ๆ  ตอผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้น โปรดตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง คําตอบของทาน 

จะเปนประโยชนย่ิงตอการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

  ขอขอบคุณทานเปนอยางย่ิงท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

 

 

 

        วาท่ีรอยตรีศักดิ์ดา  รัตนา 

         นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนท่ี 15 
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สวนที่ 1  แบบสอบถาม ลกัษณะสวนบุคคล 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงในชองท่ี (    ) ตรงตามความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงขอละ 1 ชอง 

 

1.  เพศ          

                 (    ) 1. ชาย     (    ) 2. หญิง    

2. อาย ุ           

    (    ) 1. 18 - 29    (    ) 2. 3 - 30 ป        

    (    ) 2. 40 – 50 ป                (    ) 3. 51 ปขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษา         

     (    ) 1. ประถมศึกษา    (    )  2. มัธยมศึกษา/ปวช. 

       (    )  3. อนุปริญญา/ปวส./ปวท.                   (    ) 4. ปริญญาตรีขึ้นไป 

4.  สถานะภาพ         

     (    ) 1. โสด     (    ) 2. สมรส  

              (    ) 3. หมายหรือหยา                        

5.  อาชีพ          

     (    ) 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (    ) 2. เกษตรกร 

     (    ) 3. คาขาย                                         (    ) 4. รับจางท่ัวไป 

                           (    ) 5. อ่ืน ๆ  (ระบุ) ................................................... 

6.  รายไดตอเดือน        

     (    ) 1. 5,000 บาท หรือต่ํากวา   (    ) 2. 5,000 – 10,000 บาท 

     (    ) 3. 10,001 – 15,000 บาท       (    ) 4. ตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป 

7.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน        

     (    ) 1. ต่ํากวา 4  ป    (    )  2. 5 - 7 ป    

     (    ) 3. 8 - 10 ป    (    )  4. 10  ปขึ้นไป 
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สวนที่ 2   แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ   

              อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาํบลเมืองเกา  

              อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองคะแนนเพื่อแสดงระดับแรงจูงใจตามความคิดเห็นของทาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภยั 

 

ระดบัแรงจูงใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

1. ดานการยอมรับทางสังคม 

    1.1 การยอมรับจากบุคคลในครอบครัวในการ 

         ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     

    1.2 การยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในการ 

         ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     

   1.3 การไดรับการยอมรับจากคนในหมูบาน  

        และคนในครอบครัว ในการปฏิบัติงานปองกัน 

        และบรรเทาสาธารณภัย 

     

  1.4 การใหความรวมมือในการใหการ 

       ใหความชวยเหลือหากเกิดภัยขึ้น 

     

2. ดานสวัสดกิารและสิทธิประโยชน      

   2.1 การไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงาน 

        ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     

   2.2 การไดรับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ     

        และสวัสดิการตาง ๆ  รวมถึงเงินสงเคราะห 

        เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี 

     

   2.3 การไดรับเคร่ืองแตงกายชุดฝก อปพร. 

        หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.  

     

   2.4 การไดรับสวนลดอัตราคาโดยสารรถ บขส. 

        สวนลดอัตราคาโดยสารรถไฟ 

     

   2.5 การไดรับการสนับสนุนอุปกรณ เคร่ืองมือ 

         เคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภยั 

 

ระดบัแรงจูงใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

1. ดานความสําเร็จแหงตน 

    3.1 มีความภาคภูมิ ใจและได รับความชื่นชม           

ทุกคร้ัง ในการปฏิบัติหนาท่ี อปพร. 

     

    3.2 การพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเปน 

          อปพร. ท่ีปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 

          สาธารณภัย 

     

   3.3 ความกาวหนาในอาชีพและ 

         งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     

  3.4 การไดรับความคุมครองในการปฏิบัติงาน 

       ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

       ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

     

 

 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะ รวมถึงปญหา และอุปสรรคตางๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

                                              ****************************** 
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