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รายงานการศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จัดทาโดย
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา รัตนา
รหัสประจาตัวนักศึกษา 19

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุน่ ที่ 15
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 5 เมษายน 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก

คำนำ

การศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของอาสาสมั ค ร
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมือ งเก่ า อาเภอเมือ งขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ฉบั บ นี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลหลัก สูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเป็นการศึกษาเพื่อศึกษาค้นคว้าที่เน้น ศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และ เป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ ศึกษาหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าว่าผู้ ที่ เกี่ยวข้องและผู้ ที่ ส นใจ จะได้ น ารายงานผลการศึก ษาครั้งนี้
ไปใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ พั ฒ นา ต่ อ ยอดให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น
อนึ่ ง หากเอกสารงานวิจัย ส่วนบุคคลฉบับนี้ มีข้อบกพร่องหรือผิ ดพลาดประการใด ผู้ ศึกษาวิจัยขอน้อมรับ
ด้วยความเคารพ
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร
ป้ องกั น ภั ย ฝ่ ายพลเรื อ น (อปพร.) เทศบาลต าบลเมื อ งเก่า อ าเภอเมื อ งขอนแก่น จั งหวั ดขอนแก่ น ” ฉบั บ นี้
ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งดี จ าก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กั ง สดาล เชาว์ วั ฒ นกุ ล
ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ที่ป รึกษางานวิจัย ดร.ปนัดดา ภู่เจริญศิล ป์ และนางวชรพร เพชรสุวรรณ
คณะกรรมการตรวจงานวิจั ย ที่ ได้เสี ย สละเวลาให้ คาปรึก ษาและให้ ข้ อคิด เห็ น ที่เป็ นประโยชน์ ในการศึก ษา
ตลอดจนเป็นกาลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ นายวิทิต ทองโสภิต ผู้อานวยการศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า ผู้ อ านวยการสถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
และอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ที่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุดวิทยาลัยป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ที่กรุณาเอื้อเฟื้อ ข้อมูล ตลอดจนนักวิชาการทุกท่านที่ผู้ศึกษาได้ นาผลงานอ้างอิง
ประกอบการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาใคร่ ข อขอบพระคุ ณ ไว้ ณ ที่ นี้ ด้ ว ย ที่ ให้ ค วามกรุ ณ าในการให้ ข้ อ มู ล
ข้อคิดเห็นต่างๆ
สุดท้ายขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิท ธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่ ฝึกอบรม
ขอขอบคุณ สถาบั น พัฒ นาบุ คลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ เป็นแหล่ งข้อมูล ด้านแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มตัวอย่าง จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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ค
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชน
เป็ นฐาน (CDBRM) ผู้ เข้ารับ การฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ร่วมกับเครื่องคานวณ ในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ ย(Mean)
ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
กับ ระดับ ความพึ งพอใจการจั ดการสาธารณภั ย โดยอาศัยชุ มชนเป็ นฐาน (CDBRM) ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรม
ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X )
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีระดับความพึงพอใจในการจัดการสาธารณภัย อยู่
ในระดับมาก หารพิจาณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านเพื่อนร่วมงาน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านความมั่นคง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้า มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านผู้บังคับบัญชา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะงานที่ทา
และด้านสภาพแวดล้อม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนสุดท้ายด้านสวัสดิการ มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(CBDRM) ของผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโละ อ าเภอรื อ เสาะ จั ง หวั ด นราธิ ว าส จ าแนกตามปั จ จั ย
ส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจ มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ ช่วงอายุ 61-70 ปีประกอบ
อาชี พ ท างานบริ ษั ท /งานอื่ น ข้ า ราชการ/ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพโสดมากที่สุด และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 – 8,000 บาท
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หัวข้อกำรวิจัย/ปัญหำกำรวิจัย
1.1.1 หั ว ข้ อ กำรวิ จั ย คื อ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.1.2 ปัญหำกำรวิจัย คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างไร

1.2 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้นสร้าง สร้างความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติได้รับความ
เสียหาย การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มาก จนก่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ
ที่ส่ งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตน้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ
เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภูมิประเทศเป็นที่ราบ และที่ราบลุ่ม
มีแม่น้าชีไหลผ่านบริเวณทิศใต้ของพื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,718 ไร่ (39.54 ตารางกิโลเมตร) อยู่ทางทิศใต้ของ
อาเภอเมืองขอนแก่น ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 449 กิโลเมตร มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาภาคการเกษตรกรรม และอาชีพค้าขาย อาชีพเกษตรกรรมที่สาคัญ
คื อ ท านา ลั ก ษณะอากาศมี ลั ก ษณะร้ อ นชื่ น อากาศเปลี่ ย นแปลงไปตามฤดู อากาศร้ อ นและแห้ ง แล้ ง
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี จึงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ
และภัยจากมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ภัยที่เกิด ขึ้นเป็นประจาทุกปี ได้แก่ วาตภัย อัคคีภัย ซึ่งสร้างความ
เสีย หายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์ และบ้ านเรือนประชาชน เป็น จานวนมาก จะเห็ น ได้ ว่าภั ยพิ บัติที่เกิดขึ้น
ล้วนก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทุกภาคส่วน และในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง จึงจาเป็นต้องอาศัยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (Civil Defense Volunteer) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า อปพร.
จึ ง ถื อ เป็ น อาสาสมั ค รที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร่ ว มกั น กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรั กษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เนื่องจากเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด
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จากความสาคัญของการปฏิบัติงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
ป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงนามาสู่ความสาคัญ ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งสิ่ งที่ เป็ น แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของอาสาสมั ค ร
ป้ องกัน ภัย ฝ่ ายพลเรือ น (อปพร.) ซึ่ งจะได้น าไปเป็น ข้อมู ล ในการสร้างแรงจูงให้ ตรงกับ ความต้อ งการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงจูงใจ
ในการเพิ่มจานวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

1.3 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1.3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
: กรณีศึกษา เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษา เทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.3.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
: กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
: กรณี ศึ ก ษา เทศบาลตาบลเมื อ งเก่า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จังหวัด ขอนแก่ น เพื่ อใช้เป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำชน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 305 คน
1.4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ ดาเนินระหว่างช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562

3

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลจำกกำรศึกษำมีประโยชน์ต่อฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.5.1 ผู้อานวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สามารถนาผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) สั ง กั ด ศู น ย์ เ ทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปขยายผลการศึกษาวิจัยกับสถานที่อื่นๆ
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์เทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษ าวิ จั ย เรื่ อ งแรงจู ง ใจ การป ฏิ บั ติ ง าน การป้ องกั น และบ รรเท าสาธารณ ภั ย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผู้ศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิด
การศึกษา และสร้างเครื่องมือการศึกษาทีม่ ีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 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 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในครั้งนี้ เพื่อไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์ การปฏิบัติงาน
การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้ องกันภั ยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) นั้นเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายๆ
ปั จจั ย หนึ่ งในนั้ น คือการสร้างแรงจู งใจในการทางาน ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฏี และแนวคิดที่เกี่ยวกับ
แรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจู งใจ (motive) คื อ พลั งผลั ก ดัน ให้ คนมี พ ฤติ กรรม และยั งกาหนดทิ ศ ทางและ
เป้ า หมายของพฤติ ก รรมนั้ น ด้ ว ย คนที่ มี แ รงจู ง ใจสู ง จะใช้ ค วามพยายามในการกระท าไปสู่ เป้ า หมาย
โดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระทา ก่อนบรรลุเป้าหมาย
แรงจู ง ใจ เป็ น ค าที่ ได้ ค วามหมายมาจากค าภาษาลาติ น ที่ ว่ า motive ซึ่ ง หมายถึ ง
“เคลื่อนไหว (move)” ดังนั้น คาว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้
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1. แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลทาให้บุคคลต้อง
กระทาหรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเป้าหมาย “ (Walter.1978 :218) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือแรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระทา นั่นเอง
2. แรงจูงใจ หมายถึง “สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลัง ทาให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว
ไปทิศทางที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อม” (Loundon and
Bitta.1988.368)
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2549) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่า หมายถึง พลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งพร้อมที่
จะกระตุ้นหรือชี้ทาง ให้บุคคลกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550) ได้กล่าวถึงแรงจูงในว่า หมายถึง อิทธิพลภายในของบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับการกาหนดทิศทางและการใช้ความพยายามในการทางานอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นสภาวะ
ของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ตนต้องการ
ชาญเดช วีรกุล (2552, หน้า 3) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้าจากภายใน สิ่งจูงใจ หรือสิ่ง
โน้มน้าวใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เกิดความคิด ความเชื่ อมั่นและความมานะพยายามที่จะกระทาและคงไว้ซึ่ง
การนั้นๆ เพื่อจะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ตามที่ตวั บุคคลหรือองค์การได้ตั้งไว้
ธิดา สุขใจ (2548, หน้า 8) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เป็น แรงผล
ผลักดัน หรือกระตุ้น ให้บุคคลปฏิบั ติหรือแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจเพื่ อที่จะนามาซึ่ง การทางานที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่สาคัญคือความต้องการความพึงพอใจในการทางานจะนามาซึ่งการปฏิบัติที่ดีของ
บุคลาทาให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรในระยะยาว
ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ (2548, หน้า 14) ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง
แรงผลักดัน ทั้งจากภายนอกและภายในซึ่งช่วยกระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรม ให้บุคคลกระทา
สิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจและเป็นไปตามแรงจูงใจของบุคคล
Daft (2000, หน้า 534) กล่าวว่า แรงจูงใจว่า หมายถึง พลังหรือแรงผลักดันทั้งภายนอกและ
ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่กระตือรือร้น รวมทั้งเป็นบุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้
Lahey (2001, หน้า 370) กล่าวถึง แรงจูงใจ หมายถึงภาวะภายในที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
ทั้งการคิด ความรู้สึก การกระทาเพื่อมุ่งให้บรรลุเป้าหมาย
Robbins (2003, หน้า 63) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุ้น (Arousol) หรือแรงแห่ ง
ความพยายาม ที่ เข้ ม ข้น (Intensity) ไม่ ย่ อท้ อ (Persistence) และอย่ างมี ทิ ศ ทาง (Direction) เพื่ อให้ ค น
ปฏิบัติงานอย่างใด อย่างหนึ่ง โดยแรงจูงใจนั้นจะเป็นกระบวนการ 9 ภายในจิตใจที่ก่อให้เกิดพลัง และเกิด
ทิศทางของการกระทาบางสิ่งบางอย่าง อย่างสมัครใจ เต็มใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยเป็น
ความเต็มใจที่จะทา รวมทั้งความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้น

6
สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วทาให้
เกิดพลังหรือแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอกในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้ บุคคลแสดงพฤติกรรม ทั้งการคิด
ความรู้สึก การกระทาเพื่อมุ่งให้บรรลุเป้าหมาย หรือกระทาตามทิศทางที่กาหนดด้วยความร่วมมืออย่างยินดี
และเต็มใจ ทั้งนี้ เพื่อจะนามาซึ่งการทางานที่มีประสิทธิภาพให้องค์กรเพิ่มมากขึ้น
2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2.1.2.1 ทฤษฎี อีอาร์จี ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer's existence-relatedness
growth Theory: E.R.G. Theory)
ธีราภรณ์ พาหุ รักษ์ (2551, หน้ า 20) กล่ าวถึงทฤษฎีการจูงใจอีอาร์จี (ERG)
ของอัลเดอร์เฟอร์ ว่าอัลเดอร์เฟอร์ มีความเห็นว่า ความต้องการของมนุษย์น่าจะแยกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ความต้องการการอยู่รอด หรือ E (Existence)
2. ความต้องการมีสัมพันธ์ทางสังคม หรือ R (Relatedness)
3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต หรือ G (Growth)
ซึ่งความต้องการแต่ละประเภทเรียงจากต่าไปสูงได้ ดังนี้
1. ความต้องการอยู่รอด จะเกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้านร่างกายและ
ปรารถนาอยากมีเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย สาหรับในองค์การ คือความต้องการค่าจ้าง
โบนัส และผลตอบแทน
2. ความต้องการสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง ความต้องการทุกชนิดที่มีความหมาย
ในเชิงมนุษยสัมพันธ์สาหรับในองค์การ คือ ความต้องการที่จะเป็นผู้นา หรือผู้มียศฐานะเป็นหัวหน้า ความต้องการที่
จะเป็นผู้ตาม และความต้องการอยากมีสายสัมพันธ์ทางมิตรกับบุคคลอื่น
3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต เป็นความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาพ และการเติบโตก้าวหน้าของผู้ทางาน การพัฒ นาเติบโตด้วยความรู้ความสามารถ
สาหรับในองค์การ คือ ความต้องการที่จะได้รับความรับผิดชอบเพิ่ม หรือความต้องการอยากได้ทากิจกรรมใหม่
ที่มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถใหม่ๆ และได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับงานใหม่ๆ อีกหลายๆ ด้านมากขึ้น
2.1.2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s chievementMotivation
Theory)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, หน้า 415) กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมค
เคลแลนด์ ว่าความต้องการที่แสวงหาของแมคเคลแลนด์เป็นทฤษฎีซึ่งเสนอแนะว่า ความต้องการที่แสวงหาการ
เรียนรู้ โดยอาศัยชีวิตและการที่บุคคลมุ่งที่ความต้องการเฉพาะอย่างมากกว่าความต้องการอื่นๆ ทฤษฎีนี้เสนอ
ว่ารูปแบบการจูงใจอยู่บนพื้นฐานความต้องการ 3 ประการ คือ
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1. ความต้องการอานาจ บุคคลมีความต้องการอานาจสูง จะมีความเกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลและการควบคุมบุคคลเช่นนี้ จะต้องการความเป็นผู้นา เป็นนักพูด เป็นผู้ที่ต้องการทางานให้เหนือกว่า
บุคคลอื่น เป็นกลุ่มที่แสวงหาหรือค้นหาวิธีการแก้ปัญหาให้ดีที่สุดชอบสอนและชอบพูดในที่ชุมชนชอบแข่งขัน
เพื่อให้สถานภาพสูงขึ้น จะกังวลเรื่องอานาจมากกว่าทางานให้ได้ประสิทธิภาพ
2. ความต้องการของความผูกพัน บุคคลที่มีความต้องการข้อนี้สูง จะพอใจการ
การเป็ น ที่ รั ก และมี แ นวโน้ ม จะเลี่ ย งความเจ็บ ปวดจากการต่ อต้ านโดยสมาชิ ก กลุ่ ม สั งคม บุ ค คลจะรัก ษา
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ในสั ง คม พอใจในการให้ ค วามร่ ว มมื อ มากกว่ า การแย่ ง ชิ ง พยายามสร้ างและรั ก ษา
สัมพันธภาพกับผู้อื่น ต้องการสร้างความเข้าใจดีจากสังคมที่เป็นสมาชิกอยู่
3. ความต้องการความสาเร็จ บุคคลที่ต้องการความสาเร็จสูง จะมีความปรารถนา
อย่ างรุ น แรงที่จ ะประสบความส าเร็ จ และกลั วความล้ มเหลว ต้องการการแข่งขัน และกาหนดเป้ าหมายที่
ยากลาบากสาหรับตนเอง มีทัศนะชอบเสี่ยงแต่ไม่ใช่ชอบการพนัน พอใจที่จะวิเคราะห์และประเมินปัญหา มี
ความรับผิดชอบเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงและมีการป้อนกลับในการทางานตลอดจนมีความปรารถนาจะทางานให้
ดีกว่าบุคคลอื่น แสวงหาหรือพยายามรับผิดชอบในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด
สุรเดช สุขสว่าง (2548, หน้า 69) กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของแมคเคล
แลนด์ นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการปฏิบัติงาน
ให้ เกิ ด ผลส าเร็ จ ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล และระดั บ สั งคม ผลของการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว่ า มนุ ษ ย์ มี ค วามต้ อ งการ
อยู่ 3 ประการ คือ
1. ความต้ อ งการสั ม ฤทธิ์ ผ ล (Need for Achievement: N-Ach) เป็ น ความปรารถนาจะท า
สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความสาเร็จ
มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว
2. ความต้องการผูกพัน (Need for Affiliation: N-Aff) เป็นความต้องการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น
ในสังคมความต้องการความเป็นมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุ่น)
3. ความต้องการมีอานาจบารมี (Need for Power: N-Pow) ได้แก่ ความต้องการรับผิด ชอบ
บุ ค คลอื่น ต้ องการควบคุม และให้ คุณ ให้ โทษแก่ คนอื่น ได้ จากการศึกษา แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกั บ
แรงจู งใจในการปฏิบั ติงาน พบว่า แรงจูงใจหรือองค์ประกอบที่ส าคัญ ที่ท าให้ การทางานเกิดประสิ ทธิภ าพ
มีหลายสิ่งและมีแตกต่างกันบ้างตามลักษณะ และความต้องการของผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหากมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ทาย่อมทาให้งานนั้นออกมาดี หากแต่ไม่มีความพอใจในงานที่ทาย่อมทาให้
งานที่ออกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
2.1.2.3 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg Twofactor theory or motivator-hygiene theory)
ทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฟรดเดอริ ค เฮอร์ ช เบอร์ ก ทฤษฎี จู ง ใจ-ค้ าจุ น (The
Motivation-Hygiene Theory) หรื อเรี ยกอีกแบบหนึ่ งว่า ทฤษฎีส องปั จจัย (Two-Factor theory) ซึ่งเป็ น
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของเฮอร์เ บอร์ก สาเหตุที่เรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัยเพราะในการ
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ทางานนั้น ต้องมีสิ่งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจและทาให้ไม่พึงพอใจ หรือส่วนประกอบที่เสริมให้คนเกิดความ
พอใจยิ่งขึ้น จึงเรียกว่าเป็นสิ่งค้าจุน ทฤษฎีจูงใจค้าจุนของเฮอร์ซเบอร์ก สร้างขึ้นมาจากผลการวิจัยของเขาใน
คณะปี 1959 ที่ เมืองพิท ส์ เบอร์ ก (Pittsburgh) รัฐ เพนซิล วาเนี ย ประเทศสหรัฐ อเมริกา เพื่อพิ สู จน์ท ฤษฎี
ของเอร์ซเบอร์ก ที่ว่ามนุษย์มีความปรารถนา 2 ประการ ประการที่หนึ่งคือ ความปรารถนาที่จะขจัดความทุกข์
ทางร่างกายทั้งหลายให้หมดไป เช่น ความหิว ความเดือดร้อนทางสุขภาพ ประการที่สองคือความปรารถนา
ในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความสาเร็จชีวิตที่เจริญก้าวหน้า เป็นต้น
1. ปั จ จั ย จู ง ใจ (Motivation Factors) เป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า งความพึ ง พอใจในงานให้ เ กิ ด ขึ้ น
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรักและชอบงานที่ปฏิบัติอยู่ และทาให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 5 ประการ
1. ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) หมายถึงการที่บุคคลสามารถทางานได้สาเร็จ
เสร็จสิ้นและประสบความสาเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ
2. การยอมรั บ นั บ ถื อ (Recognition) หมายถึ ง การ ได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ จาก
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน กลุ่ ม เพื่ อ นหรือ บุ ค คลอื่ น โดยทั่ ว ไป ซึ่ งการยอมรับ นั บ ถื อ นี้ บ างครั้งอาจจะ
แสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย
3. ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงานว่างานนั้นเป็ น
งานที่จาเจ น่าเบื่อหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นงานที่ยากหรือง่าย
4. ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ เกิ ด ขึ้ น จาการได้ รั บ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
5. ความก้าวหน้าในตาแหน่ง (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือ
ตาแหน่งของบุคคลในองค์การ แต่ในกรณีที่บุคคลย้ายตาแหน่งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งขององค์การ
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือ เป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการ
เพิ่มความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานอย่างแท้จริง
2. ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน
เป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงานอันจะทาให้คนงานได้เป็นปกติในองค์การ เป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือ
ว่าเป็นสิ่งจูงใจให้คนทางานมากขึ้น แต่มี ส่วนช่วยในการทางานสุขสบายขึ้นป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน
ถ้าเป็นปัจจัยนี้ไม่มีงานหรือจัดไว้ไม่ดีจะทาให้ขวัญของคนงานไม่มีปัจจัยเหล่านี้ได้แก่
1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อ
เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง นอกจากจะ
หมายถึงโอกาสที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายตาแหน่งภายในหน่วยงานหรือองค์การแล้ว ยังหมายถึงการที่
บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะ และได้รับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จะเอื้อต่อวิชาชีพของเขา
3. ความสั ม พั น ธ์ กับ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา (Interpersonal Relation supervisor) หมายถึ ง การ
พบปะสนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม
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4. ความสั มพัน ธ์กับ เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation peers) หมายถึง การพบปะ
สนทนาความเป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม
5. ความสั มพั น ธ์กับ ผู้ ใต้ บังคับ บัญ ชา (Interpersonal Relation subordinates) หมายถึง
การพบปะสนทนา และปฏิสัมพันธ์ในการทางาน ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
6. สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง องค์ประกอบของสถานะอาชีพที่ทาให้บุคคลรู้สึก
ต่องาน เช่น การมีรถประจาตาแหน่ง การมีอภิสิทธิ์ต่างๆ
7. นโยบายและการบริหาร (Company Policy Administration) หมายถึง การจัดการและ
บริหารงานขององค์การ การให้อานาจแก่บุคคลในการให้เขาดาเนินงานได้สาเร็จ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารใน
องค์ ก าร เช่ น การที่ บุ ค คลจะต้ อ งทราบว่ า เขาท างานให้ ใคร นั่ น คื อ นโยบายขององค์ ก ารจะต้ อ งแน่ ชั ด
เพื่อให้บุคคลดาเนินงานได้ถูกต้อง
8. สภาพการปฏิ บั ติ ง าน (Working Condition) หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
ที่จะอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์และอื่น ๆ รวมทั้งปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ
9. ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (Factor in Personal Life) หมายถึง สถานการณ์หรือลักษณะ
บางประการของงานที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ส่ ว นตัว ทาให้ บุคคลมีความรู้สึ กอย่างใดอย่างหนึ่งต่องาน
ของเขา เช่น ถ้าองค์การต้องการย้ายให้บุคคลย้ายที่ทางานใหม่ อาจจะไกลทาให้ครอบครัวลาบาก เป็นคน
10. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มั่นคงในงาน ความมั่นคงขององค์การ
11. การปกครองบังคับบัญชา (Superiors Technical) หมายถึง ความรู้สึก ความสามารถ
ของผู้ บั งคับ บั ญ ชาในการดาเนิ น งาน ความยุติธรรมในการบริห ารงาน ตลอดจนความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ
ของผู้บังคับบัญชาในการให้คาแนะนา หรือมอบหมายความรับผิดชอบต่าง ๆ ให้ลูกน้อง
ดังนั้น ในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นการศึกษาเพื่อที่จะทา
ให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางานนั้นมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้าจุน ซึ่งทฤษฎี
ที่สามารถจัดองค์ประกอบแรงจูงใจได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม คือ ทฤษฎีแรงจูงใจ

2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพื้ น ที่ ” หมายความว่า องค์การบริห ารส่วนตาบลเทศบาล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่ห มายความรวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
“ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล นายกเทศมนตรีน ายก
เมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น
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“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๑ ให้ผู้อานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒ ) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ผู้ อ านวยการมอบหมายและตามระเบี ยบ ที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดการบริหารและกากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และ
วินัยของอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 การบริหารจัดการภัยพิบัติ
อยู่ในความรับผิดชอบของทุกระดับตั้งแต่ระดับท้ องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนในพื้นที่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“อปพร.” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
“ศู น ย์ อปพร.” หมายความว่ า ศู น ย์ อปพร.กลาง ศู น ย์ อปพร.เขต ศู น ย์ อปพร.จั ง หวั ด
ศู น ย์ อปพร.กรุ ง เทพมหานคร ศู น ย์ อปพร.อ าเภอ ศู น ย์ อปพร.เขตในกรุ ง เทพมหานคร ศู น ย์ อปพร.
เมืองพัทยา ศูนย์ อปพร.เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒๐ ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ดังนี้
(๑) ให้นายกเทศมนตรี เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล รองนายกเทศมนตรี
ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ปลัดเทศบาล เป็ นผู้ช่วยผู้อานวยการ
ศู น ย์ อปพร. เทศบาล และส านั ก ปลั ด เทศบาล เป็ น ศู น ย์ อปพร. เทศบาล โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
สานักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
(๒) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้อานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ซึ่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมอบหมาย
เป็ น รองผู้ อ านวยการศู น ย์ อปพร. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ปลั ด องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบล และสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้เจ้าหน้าที่ของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
(๓) ให้ น ายกเมื อ งพั ท ยา เป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์ อปพร. เมื อ งพั ท ยา รองนายก
เมืองพัทยา ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย เป็นรองผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เมื องพัทยา ปลั ดเมืองพัทยา
เป็ น ผู้ ช่วยผู้ อานวยการศูน ย์ อปพร. เมืองพั ทยา และส านั กปลั ดเมืองพั ทยา เป็ นศูน ย์ อปพร. เมืองพั ท ยา
โดยให้เจ้าหน้าที่ของสานักปลัดเมืองพัทยา เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
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ข้อ ๓๕ 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 มอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และหน้าที่อื่น ตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ หรือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปริ วั ต ร ยมเกิ ด . : ศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (2555) ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น อ าเภอวั ง โป่ ง
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก โดยเมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้ า นพบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น
อยู่ในระดับ มาก ทั้ง 5 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ แรงจูงใจทางสังคม แรงจูงใจในด้าน
เกียรติยศชื่อเสียง แรงจูงใจด้าน ความสาเร็จแห่งตน แรงจูงใจในด้านร่างกาย ทางกายภาพ และ แรงจูงใจด้าน
ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามลาดับ
รุ่งทิ วา จั น ทรวิชิต . : ศึกษาเรื่อง (1) ศึกษาระดับ แรงจู งใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลตาบลขุนทะเล
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3) ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกอาสาสมั คร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลตาบลขุนทะเล ุ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2556)
ผลจากการวิ จั ย พบว่ า (1) ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น
ของเทศบาลตาบลขุนทะเล ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยองค์ประกอบด้านการมีเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ซึ่งน่าจะสืบเนื่องมาจากการที่เทศบาลตาบลขุนทะเลได้กาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมีความเข้ าใจในวิธีการทางานรวมทั้งมีความเต็มใจเมื่อได้ออกปฏิบัติงานในหน้ าที่ตามแนวทาง
ที่กาหนด ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่ การยอมรับ
นับถือ ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการบังคับบัญชาและการนิเทศงาน (3) แนวทาง
เสริมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือทาให้มีความสุขในการทางาน ด้วยการที่ผู้บังคับบัญชาสอนแนะวิธีการ
ทางานให้ลุล่วงการบริหารที่มี หลักเกณฑ์แบบแผน การมีสภาพแวดล้อมดี อุปกรณ์ทางานพอเพียงการได้รับ
การยอมรับเชื่อมั่นในความสามารถ
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สมจิ ตร แสงชาติ. : ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน
อาเภอป่ าติ้ ว จั งหวัด ยโสธร (2558) ผลจากการวิจั ย พบว่า (1.) ระดั บ การมี ส่ ว นร่ว มของสมาชิ ก อปพร.
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี ฐ าน มี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นการฝึ ก อบรม และด้ า น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
อยู่ในระดับน้อย สาหรับด้านการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยราชการในการบริการสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้านสังคม และด้านการติดต่อสื่อสารของ อปพร.กับการมีส่วนร่วม
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน 2.1 ด้านบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้
อาชีพ ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน
แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติส าหรับอายุระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติ
2.2 ด้านสังคม ได้แก่ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก อปพร. ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี ฐ าน แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 2.3 ด้ า น
การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน และสื่อบุคคลแตกต่างกันมีส่วนร่วมในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(3) ปัญหาอุปสรรค การมีส่วนร่วมของสมาชิก อปพร. ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การ
บริห ารส่วนตาบลศรีฐาน สรุป ผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 3.1 ด้านการเข้ามามีส่ วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ไม่ทราบข่าวการปฏิ บั ติงานมากที่ สุดรองลงมาคือ ไม่มีเวลา ไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน เท่ากัน และ
ครอบครั ว ไม่ ส นั บ สนุ น น้ อยที่ สุ ด 3.2 ด้ านการดาเนิ น งาน อยู่ ในระดั บ มาก ได้ แ ก่ข าดวัส ดุอุ ป กรณ์ ในการ
ดาเนินงานมากที่สุด รองลงมา คือ ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดาเนินงาน, การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง , ขาดการ
สนั บสนุน จากเจ้าหน้ าที่แกนน าไม่ให้ความสาคัญ ในการดาเนินกิจกรรม ตามลาดับ และสมาชิกไม่ให้ความ
ร่วมมือน้อยที่สุด
ช่อ ทิ พ ย์ จ าเริญ กุล : ศึ กษาเรื่อง ปั จจัยที่ มี ผ ลต่อ แรงจูงใจในการสมั ครเป็ น อาสาสมั ค ร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรณีศึกษา : เทศบาลตาบลนาจารย์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (2559)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เป็ น แรงต่ อ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น
และปั ญ หาอุ ป สรรคในการสมั ค รเป็ น สมาชิ ก อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ ายพลเรื อ น ผลจากการวิ จั ย พบว่ า
ปัจจัยที่สมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระดับมาก คือ การทางานที่มีความรับผิดชอบ
และเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม การเสียสละความสุขส่ วนตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคม การนาความรู้ไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคม การนาความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ต่อชุมชนและสั งคม การสร้างความสามัคคีระหว่ างคนในชุมชน การสร้างความเชื่อมั่นให้ ตนเอง
การมีโอกาสรู้จักบุคคลอื่น การพบเจอประสบการณ์แปลกใหม่ ท้าทาย และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ปั จ จั ย ในระดั บ มาก คื อ การช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลอื่ น ที่ อ่ อ นแอกว่ า การยกสถานภาพทางสั ง คมของตนเอง
การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้สวมเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การประดับเหรียญ
ตราเชิ ดชูเกีย รติ การได้รั บ สวัส ดิการและสิ ท ธิป ระโยชน์ จากการปฏิ บั ติงาน การได้ รับ ค่ าตอบแทนในการ
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ปฏิบัติงาน และการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัย
น้อยที่สุด คือ การได้รับค่าลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟ และรถปรับอากาศ
สรุป แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมายถึง สิ่งที่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน (อปพร.) ต้องการเพื่อเป็นสิ่งที่ กระตุ้นทาให้เกิดพลังหรื อแรงผลักดัน ให้ปฏิบัติหน้าที่
ได้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความยินดีและเต็มใจ และมีประสิทธิภาพให้องค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยสิ่งที่เป็นแรงจูงใจ
ได้แก่ การได้รับการยอมรับทางสังคม เพื่อนร่วมงาน ได้รับกาลังใจจากคนในครอบครัว ได้รับคาชมเชยแสดง
ความยิน ดี ได้รับการพัฒ นาศักยภาพ มีความก้าวหน้าในอาชีพ และได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานต้นสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่

2.5 กรอบแนวคิด
การศึกษา มุ่งเน้นศึกษาว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัค รป้ องกัน ภัย ฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) สั งกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนเทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- สถานภาพ
- รายได้
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)
- ด้านการยอมรับทางสังคม
- ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- ด้านความสาเร็จแห่งตน

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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2.6 สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ ระดั บ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ที่แตกต่างกัน

2.7 การวัดตัวแปร
2.5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
2.5.2 ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2.8 นิยามศัพท์
แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกัน ภัย
ฝ่ายพลเรื่อน (อปพร.) หมายถึง การได้รับการยอมทางสังคม บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คนในชุมชน
ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน การรักษาพยาบาล เงิน สงเคราะห์เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เครื่องแต่งกาย ส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถ บขส. อัตราค่าโดยสารรถไฟ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้รับ คายกย่องชมเชย แสดงความยิน ดี ได้รับกาลั งใจ ได้รับการพัฒ นาศักยภาพ มีความก้าวหน้าในอาชีพ
และได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง งานที่ ปฏิ บั ติห น้ าที่ เกี่ยวกับ การป้อ งกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาสาสมัคร (volunteer) ตามความหมายในราชบัณฑิตสถาน หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทางานเพื่อส่วนรวม
อาสาสมั ค รป้ องกัน ภั ยฝ่า ยพลเรื อน หรือ อปพร. ส าหรับการศึกษานี้ห มายถึง อาสาสมัค ร
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ ายพลเรื อน ใช้ ค าย่ อว่ า “อปพร” ที่ ป ฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ ต าบลเมื องเก่า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่น
อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น ส าหรั บ การศึ ก ษานี้ ห มายถึ ง อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย
ฝ่ ายพลเรือน สั งกัดศู น ย์ อาสาสมัครป้ องกันภั ยฝ่ ายพลเรือนเทศบาลตาบลเมืองเก่ า อาเภอเมืองขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่น
ศูน ย์ อปพร. หมายถึง ศูน ย์อาสาสมัครป้อ งกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล หมายถึง ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดจนถึงปีที่ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ หมายถึง สถานภาพการแต่งงานที่เป็นจริงตามพฤตินัยของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาที่สาเร็จของผู้ตอบแบบสอบถาม
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อาชีพ หมายถึง สถานะของการทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้ หมายถึง รายได้สุทธิต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการปฏิบั ติ งาน หมายถึง อายุการท างานหรือระยะเวลาที่ เริ่มปฏิบั ติงานจนถึง
ปัจจุบันที่ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของผู้ตอบแบบสอบถาม
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ” เป็นการการวิจัย
เชิ งส ารวจ (Survey Research) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งระดั บ แรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย
ฝ่ายพลเรือน ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและสร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตาบล เมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จานวน 17 หมู่บ้าน จานวนทั้งสิ้น 305 คน ดังตาราง 3.1
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ตารางที่ 3.1 จ านวนอาสาสมัค รป้องกัน ภัยฝ่า ยพลเรือน (อปพร.) สั งกัดศูน ย์อาสาสมัค ร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หมู่ที่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมูท่ ี่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 16
หมู่ที่ 17

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านสะอาด
บ้านสะอาด
บ้านกุดกว้าง
บ้านกุดกว้าง
บ้านโนนตุ่น
บ้านดอนบม
บ้านดอนบม
บ้านขามเจริญ
บ้านตูมน้อย
บ้านดอนบม
บ้านฉัตรทอง
บ้านกุดกว้าง
บ้านดอนบม
บ้านการเคหะ
บ้านโนนตุ่น
บ้านกุดกว้าง
บ้านกุดกว้าง
รวม

สมาชิก อปพร.
จานวน
28
19
21
14
19
26
36
12
13
14
4
12
21
14
24
15
13
305
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3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (probability Sampling) ) โดยแบ่ง
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม (Proportion) ด้วยกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดังนี้
ตารางที่ 3.2 จ าน วนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพ ลเรื อ น (อปพ ร .)
สังกัด ศูน ย์อาสาสมัค รป้องกัน ภัยฝ่า ยพลเรื อน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

หมู่ที่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 16
หมู่ที่ 17

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านสะอาด
บ้านสะอาด
บ้านกุดกว้าง
บ้านกุดกว้าง
บ้านโนนตุ่น
บ้านดอนบม
บ้านดอนบม
บ้านขามเจริญ
บ้านตูมน้อย
บ้านดอนบม
บ้านฉัตรทอง
บ้านกุดกว้าง
บ้านดอนบม
บ้านการเคหะ
บ้านโนนตุ่น
บ้านกุดกว้าง
บ้านกุดกว้าง
รวม

สมาชิก อปพร.
จานวน
16
11
12
8
10
15
20
7
8
9
2
7
12
9
13
8
7
174
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3.3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
การก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามสู ต ร Taro Yamane (1967) ที่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%
เพื่อหากลุ่มตัวอย่าง
n

=

N
1 + N(e)2

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากร
e คือ ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
แทนค่า
305
1 + 305 (0.05)2

n =
n =

174

คน

สรุป จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 174 คน

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปด้ ว ยค าถามทั้ ง หมด 3 ส่ ว น เป็ น ค าถามปลายปิ ด จ านวน 2 ส่ ว น และค าถามปลายเปิ ด
จานวน 1 ส่วน ซึ่งแบ่งออกตามส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 เป็ น คาถามเกี่ย วกับ แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จานวน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการยอมรับ ทางสั งคม (2) ด้ านสวัส ดิการและสิ ท ธิป ระโยชน์ และ (3) ด้าน
ความสาเร็จแห่ งตน โดยมีเกณฑ์ การแบ่ งระดับแรงจูงใจ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3.5 เกณฑ์การให้คะแนน
การกาหนดคะแนนคาตอบที่ได้จากแบบสอบถาม ในการวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ เพื่อคานวณค่าทาง
สถิติ มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีเกณฑ์การ ให้คะแนน ดังนี้

คะแนน

ระดับแรงจูงใจ

5
4
3
2
1

มีแรงจูงในในระดับมากที่สุด
มีแรงจูงใจในระดับมาก
มีแรงจูงใจระดับปานกลาง
มีแรงจูงใจในระดับน้อย
มีแรงจูงใจในระดับน้อยที่สุด

หลังจากนั้นนามาหาค่าเฉลี่ย และเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับ
อยู่ในระดับมากที่สุด
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับปานกลาง
อยู่ในระดับน้อย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ส่วน คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
- ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวมรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากสมาชิก อปพร.
ของเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 174 ชุด
- นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการลงรหัสก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
2) ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) แหล่ งข้อ มู ล ที่ ใช้ ในการศึก ษาครั้งนี้ ไ ด้ ม าจาก เวปไซค์
(อินเตอร์เน็ท) หนังสือและวารสาร ตารา ต่างๆ งานศึกษาที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยนาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้อและ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
หลังจากที่ได้เก็บ รวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรดแกรมเครื่องคานวณ
2.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 หาค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของความคิดเห็น นามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา
3) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) และเปรียบเทียบผลระดับแรงจูงใจฯ ดังกล่าว ด้วยวิธี t-test, F-test

22

บทที่ 4
ผลวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ กษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเที ยบปั จจัยที่มี ผ ลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น เพื่อสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ศึกษา
ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 174 ชุด กลุ่มตัวอย่างตอบกลับมา 174 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
จัดการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel ประกอบกับเครื่องคานวณ และใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะข้อมูลในการศึกษา ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. ข้อมูลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. ข้อมูลเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
n

x
S.D
Sig
t
F

แทนจานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าเฉลี่ย
แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทนค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significance)
แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม
แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม
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การแปลความหมาย
ค่ าเฉลีย่

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

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 4.1 – 4.7
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

54.60
45.40
100.00

1
2

รวม

95
79
174

1. เพศ
ชาย
หญิง

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 54.60 และเพศหญิง จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจั ดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
2. อายุ
18 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

3
10
56
105

1.72
5.74
32.20
60.34

4
3
2
1

174

100.00
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 60.34
รองลงมา มีอายุระหว่าง 40 - 50 ปี จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 มีอายุ 30 - 39 ปี จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.74 และมีอายุระหว่าง 18 – 29 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

92
56
17
9
174

52.87
32.18
9.78
5.17
100.00

1
2
3
4

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จานวน 92 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 52.87 รองลงมาจบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา/ปวช. จ านวน 56 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.18
จบการศึกษาระดับ อนุ ป ริญ ญา/ปวส./ปวท. จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.78 และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.17 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
4. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้ายหรือหย่า
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

16
129
29
174

9.20
74.10
16.70
100.00

3
1
2

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมา
สถานภาพหม้ า ยหรื อ หย่ า จ านวน 29 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.70 และสถานภาพโสด จ านวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.20 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จาแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
5. อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

11
44
19
90
10
174

6.32
25.30
10.92
51.72
5.74
100.00

4
2
3
1
5

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ
51.72 รองลงมาอาชีพเกษตรกร จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 อาชีพค้าขาย จานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.92 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 และอาชีพอื่นๆ
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
6. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาท หรือต่ากว่า
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
ตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

80
67
17
10
174

46.00
38.50
9.80
5.70
100.00

1
2
3
4

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ากว่า จานวน 80 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมารายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50
รายได้ต่ อ เดื อน 10,001 – 15,000 บาท จานวน 17 คน คิด เป็ น ร้อยละ 9.80 และรายได้ ต่อ เดื อ นตั้งแต่
15,001 บาทขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จาแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 4 ปี
5 – 7 ปี
8 – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

18
67
36
53
174

10.30
38.50
20.70
30.50
100.00

4
1
3
2

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 – 7 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50
รองลงมาระยะเวลาปฏิบั ติงาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 53 คน คิ ดเป็นร้อยละ 30.50 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 – 10 ปี
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 และระยะเวลาปฏิบัติงานต่ากว่า 4 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30
ตามลาดับ
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในองค์ประกอบ 3
ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการยอมรั บ ทางสั ง คม ด้ านสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และด้ า นความส าเร็ จ แห่ ง ตน
ดังตารางที่ 4.8 – 4.11
ตารางที่ 4.8 แสดงค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการยอมรับทางสังคม
ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ด้านความสาเร็จแห่งตน
รวม

x
4.24
3.54
4.08
3.95

S.D.
0.504
0.985
0.622
0.533

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
3
2
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการปฏิ บัติ งานการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านการยอมรับทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับแรก คือ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.24)
รองลงมา คือ ด้านความสาเร็จแห่ งตน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดั บมาก ( x = 4.08) ส่ วนด้านสวัส ดิการและสิ ทธิ
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.54)
ตารางที่ 4.9 แสดงค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้านการยอมรับทางสังคม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการยอมรับทางสังคม
การยอมรับจากบุคคลในครอบครัว
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
การได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้าน
การให้ความร่วมมือในการให้ความ
ช่วยเหลือหากเกิดภัย
รวม

x

S.D.

ระดับ

อันดับ

4.36
4.22
4.25
4.11

0.655
0.635
0.700
0.667

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

1
3
2
4

4.24

0.504

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ด้านการยอมรับทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.24) และหากพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับแรก คืออยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด ( x = 4.36) รองลงมา คื อ การได้ รับ การยอมรั บ จากคนในหมู่ บ้ าน มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
( x = 4.25) การยอมรั บ จากเพื่ อ นร่ ว มงาน มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในล าดั บ ที่ ส าม มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( x = 4.22)
การให้ ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุ ดท้าย คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.11)
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ตารางที่ 4.10 ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
การได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
การได้รับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ
การได้รับเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.
การได้รับส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถ บขส. และรถไฟ
การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
รวม

x

S.D.

ระดับ

อันดับ

3.60
3.50
3.74
3.13
3.75
3.54

0.996
1.035
1.136
1.297
1.125
0.985

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
4
2
5
1

จากตารางที่ 4.10 ผลการวิ เคราะห์ แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งานการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.54) และหากพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล าดับ แรก คือ อยู่ ในระดับ มาก ( x = 3.75) รองลงมา คื อ การได้ รับเครื่องแต่ งกายชุ ดฝึ ก อปพร. หรือชุ ด
ปฏิบัติการ อปพร.มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.74) การได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในล าดับ ที่ส าม มีค่าเฉลี่ ย อยู่ ในระดับ มาก ( x = 3.60) การได้รับการรักษาพยาบาล การดูแลสุ ขภาพ และ
สวัสดิการต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.11) และการได้รับส่วนลดอัตราค่า
โดยสารรถ บขส. และรถไฟ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.13)
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้านความสาเร็จแห่งตน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
x
ด้านความสาเร็จแห่งตน
มี ค วามภาคภู มิ ใจและได้ รั บ ความชื่ น ชมทุ ก ครั้ง ในการปฏิ บั ติ 4.53
หน้าที่ อปพร.
การพัฒ นาศักยภาพของตนเองในการเป็น อปพร.ที่ ปฏิบัติงาน 3.98
ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
ความก้าวหน้าในอาชีพและงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย 3.83
การได้ รั บ ความคุ้ม ครองในการปฏิ บั ติ งานป้ องกัน และบรรเทา 3.98
สารธารณภัย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
รวม
4.08

S.D.

ระดับ

อันดับ

0.624

มากที่สุด

1

0.752

มาก

2

0.900
0.877

มาก
มาก

3
2

0.621

มาก

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ด้านความสาเร็จแห่งตนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08) และหากพิจารณา เป็นรายข้อ เรียงจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า มีความภาคภูมิใจและได้รับความชื่นชมทุกครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ลาดับแรก คือ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.53) รองลงมา คือการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็น อปพร.
ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบ กฎหมาย มี ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีค่าเฉลี่ ย อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98)
ส่วนความก้าวหน้าในอาชีพและงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย มีค่าเฉลี่ยในลาดับสุดท้าย คือมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.83)
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัคร
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) แยกตามรายด้าน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ
ระดับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
ต าราง 4.12 ระดั บ แรงจู ง ใจใน การป ฏิ บั ติ ง าน ป้ อ งกั น แล ะบ รรเท าสาธารณ ภั ย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สถานะภาพ

N

x

S.D.

t

Sig

95
79

3.94
3.97

0.542
0.525

0.335

0.738

N

x

S.D.

Test of
Homogeneity

Sig

อายุ
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

เพศ
ชาย
หญิง

สถานะภาพ

ANOVA
F
Sig
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ตาราง 4.12 (ต่ อ) ระดับ ระดั บ แรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สถานะภาพ
สถานะภาพ
โสด
สมรส
หม้ายหรือหย่า
อาชีพ
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือต่ากว่า
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 4 ปี
5 – 7 ปี
8 – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป

N

x

S.D.

16
129
29

3.94
3.98
3.85

0.496
0.547
0.490

11

3.68

0.454

44
19
90
10

4.07
3.79
3.99
3.73

0.550
0.458
0.538
0.473

80
67
17
10

4.10
3.81
4.07
3.58

0.511
0.510
0.570
0.403

18
67
36
53

3.97
4.14
3.82
3.80

0.525
0.478
0.603
0.485

ANOVA
F
Sig

Test of
Homogeneity

Sig

0.457

0.634

0.727

0.485

1.308

0.269

2.325

0.058

1.305

0.275

6.047
**

0.001

1.663

0.177

5.594
**

0.001

จากตาราง 4.12 แสดงการเปรียบเทียบระดับ แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่ า อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยประเภทอายุทุกช่วงอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา
ทุกระดับ ปัจจัยด้านสถานภาพทุกสถานภาพ และปัจจัยด้านอาชีพทุกอาชีพ ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระดับ แรงจู งใจในการปฏิบั ติงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมั ครป้ องกัน ภัย ฝายพลเรือ น
(อปพร.) เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านรายได้ ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 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 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับที่สาม ( X =3.08) และผู้ มี
รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =3.59)
ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P<0.05) คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 7 ปี มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด ( X =4.14) รองลงมาคือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 ปี ( X =3.97) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 – 10 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ลาดับที่สาม ( X =3.82) และเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =3.80)
ตาราง 4.13 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ด้านปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน

x

5,000 บาทหรือต่ากว่า
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท

4.10
3.18
4.07
3.85

ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

5,000
บาทหรือต่ากว่า

4.10

5,000 –
10,000บาท

3.18
.28991*

10,001 –
15,000 บาท

ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

4.07

3.85
.51854*
.49681*

จากตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จาแนกตามรายได้ต่อเดือน มีจานวน 3 คู่ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝายพล
เรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มรี ายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ากว่า
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 –
10,000 บาท
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แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝายพล
เรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ากว่า
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000
บาทขึ้นไป
แรงจู งใจในการปฏิบั ติงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมั ครป้ องกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
ตาราง 4.14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ด้านปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 4 ปี
5 - 7 ปี
8 – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป

x

3.97
4.14
3.82
3.80

ต่ากว่า 4 ปี

5 – 7 ปี

8 – 10 ปี

10 ปีขึ้นไป

3.97

4.14
.288*

3.82

3.80

.407*

จากตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีจานวน 2 คู่ พบว่า
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5 – 7 ปี
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
8 – 10 ปี มีค่าเฉลี่ยแตกต่างสูงกว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป
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4.2 ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร .) เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1. ปรับ ปรุงระเบียบ พัฒ นาระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
2. ควรจัดให้ มีการอบรมทบทวนทุกปี และสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้ แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เพื่ อพั ฒ นาศักยภาพอาสาสมั ครป้ องกั น ภัย ฝ่ ายพลเรือ น ให้ มี ความรู้ ความสามารถ
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
3. ควรจัดให้มีสวัสดิการหรือค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครที่ตั้งใจเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ และจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อระดั บ แรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานการป้ องกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จั ง หวั ด ขอนแก่ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น และเพื่อเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูล ในการพัฒ นาอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งแบบแผนการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมือ งขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 174 คน (ใน 17 ตาบล) ผลการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.60 มีอายุ 50 ปีขึ้น
ไป มากที่สุ ด คิดเป็ น ร้อยละ 60.30 รองลงมา มีอายุระหว่าง 40 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.20 และมีอายุ
ระหว่าง 18 – 29 ปี จานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.70 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 52.90 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 32.20 และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.20 สถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.10
รองลงมา มี ส ถานภาพหม้ า ยหรื อ หย่ า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.70 และมี ส ถานภาพโสด มี จ านวนน้ อ ยที่ สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 9.20 ประกอบอาชี พรับจ้างทั่วไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรคิดเป็ น ร้อยละ 25.30 และอาชีพอื่นๆ มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.70 มีรายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือต่ากว่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท
คิด เป็ น ร้ อยละ 38.50 และมี ร ายได้ ต่ อเดือ นตั้ งแต่ 15,001 บาทขึ้ น ไป คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 5.70 มี ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 5 – 7 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมามี ระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 30.50 และมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่ากว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.30
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2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบล
เมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั งหวั ด ขอนแก่ น มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งานการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาด้านที่มีคะแนนสูงสุด 3 ด้าน
แรก ได้แก่ ด้านการยอมรับทางสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 รองลงมา คือ ด้านความสาเร็จแห่งตน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.08 ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความสาเร็จแห่งตน มีคะแนนเฉลี่ย 3.54
3. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แยกตามรายด้าน
3.1 ระดั บ แรงจู งใจในการปฏิ บัติงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัค ร
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น
ในด้านการยอมรับทางสังคม
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัคร
ป้องกัน ภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านการ
ยอมรับทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อหากพิจารณาเป็นรายข้อ
จากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การยอมรับจากบุคคลในครอบครัว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.36 รองลงมา คือ การได้รับ การยอมรั บจากคนในหมู่บ้ าน มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.25 และการให้ ความ
ร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดภัย อยู่ในลาดับสุดท้าย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11
3.2 ระดั บ แรงจู งใจในการปฏิ บัติงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัค ร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้าน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของอาสาสมั ค ร
ป้ องกัน ภั ย ฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมื องเก่า อาเภอเมื องขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้าน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
จากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา คือ การได้รับเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และการได้รับส่วนลดอัตราค่าโดยสารรถ บขส. และรถไฟ อยู่ในลาดับสุดท้าย มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.13
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3.3 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน
ภั ย ฝ่ า ยพ ลเรื อ น (อปพ ร.) เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งขอน แก่ น จั ง หวั ด ขอน แก่ น
ในด้านความสาเร็จแห่งตน
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านความสาเร็จแห่งตน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การมีความภาคภูมิใจและได้รับความชื่นชมทุกครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ การพัฒ นาศักยภาพของตนเองในการเป็น อปพร.ที่ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 เท่ากัน และความก้าวหน้าในอาชีพและงานป้องกันและบรรเทา
สารธารณภัย อยู่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้าย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
4. ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งาน ของอาสาสมั ค ร
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิ ง ปัจจัย อายุทุกช่วงอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา
ทุกระดับ ปัจจัยด้านสถานภาพทุกสถานภาพ และปัจจัยด้านอาชีพทุกอาชีพ ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระดับ แรงจู งใจในการปฏิบั ติงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมั ครป้ องกัน ภัย ฝายพลเรือ น
(อปพร.) เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านรายได้ ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)
คือ ผู้มีรายไม่เกิน 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 10.001 – 15,000 มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.84 ผู้ มี ร ายได้ ตั้ ง แต่ 5,001 – 10,000 บาท มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นล าดั บ ที่ ส าม 3.08
และผู้มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เท่ากับ 3.59 ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5 – 7 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.14 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.97 ระยะเวลาในการปฏิบั ติงาน 8 – 10 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับที่ส าม 3.82 และเวลาในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดเท่ากับ 3.80
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5. ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกั นภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1. ผลจากการศึกษาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนควรมีสิทธิประโยชน์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ส อดคล้ องกับ บทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จะทุ่มเทการทางานเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อย่างเต็มความสามารถ
2. เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ควรจัดให้มีการอบรมทบทวน
ทุกปี และสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
3. เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น ควรจั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก าร
หรื อ ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ อ าสาสมั ค รที่ ตั้ ง ใจเสี ย สละเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจ
และจั ด กิ จ กรรมพบปะพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความความรู้ ประสบการณ์ ความคิ ด เห็ น กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มพู น
ความรู้ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

5.2 การอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านการป้ อ งกั น และบ รรเท าสาธารณ ภั ย
ของอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร .) เทศบาลเมื อ งเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1. ระดับแรงจูงในในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล
1.2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิด ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับแรงจูงใจด้านการยอมรับทางสังคม
1.3 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับมาก สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับแรงจูงใจด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1.4 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับมาก สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับแรงจูงใจด้านความสาเร็จแห่งตน
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2. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.1 ปั จจั ยด้ านเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพทุ ก สถานภาพ และอาชี พ ไม่ มี ผ ลต่ อ
แรงจู งใจในการปฏิ บ้ ติ งานด้ านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของสมาชิ ก อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย
ฝ่ ายพลเรื อ น (อปพร.) เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั งหวั ด ขอนแก่ น ด้ ว ยการท างาน
ด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในความคิดเห็นอาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชาย อายุมากหรือน้อย ก็สามารถทางานด้านอาสาสมัครได้ เพราะเป็นการทางานด้วยจิตที่อาสา เสียสละ
ความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่วนการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ก็ไม่มีผลในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการดีมากกว่า ที่คนมีอายุมากมาทางานด้านนี้ เพราะบุคคลเหล่านี้
มีความรู้ ความชานาญ เป็นปราช์ ที่มีความรอบรู้ในด้านต่างๆ สามารถนาความรู้ที่ตนมีถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้
มีความรู้เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.2 ปัจจัยด้านรายได้ มีผลแตกต่างต่อแรงจูงใจในการปฏิบ้ติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมื อง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้มีรายได้น้อยมาร่วมทางานเป็นอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มากกว่าผู้มีรายได้มาก ในความคิดเห็น ผู้มีรายได้น้อยมีเวลาว่างมากกว่าเพราะผู้มีรายได้
มากอาจกังวล หรือไม่ว่างการภาระกิจในการประกอบอาชีพหรือกิ จการที่ตนเองทาอยู่ ทาให้ไม่มีเวลามาร่วม
เป็นอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมากนัก
2.3 ปั จ จั ย ด้ า นระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งาน มี ผ ลแตกต่ า งต่ อ แรงจู งใจในการปฏิ บ้ ติ งาน
ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) เทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีแต่สมาชิกที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่มีการจัดตั้งการเป็นสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในความคิดเห็ น ท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณในการฝึ กอบรมจัดตั้งสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพรใ) เพิ่มเติม และคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสาคัญและสนใจ ที่จะเป็น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แต่สนใจที่จะไปเป็นอาสาสมัครของด้านอื่นแทน

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษา ผู้ ศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเพศ และระดับการศึกษา มีผ ลต่อแรงจูงใจ
จึงมีข้อเสนอแนะสาหรับเป็นแนวทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนาไปบริหารงานการพิจารณา
คุณสมบัติและการสร้างแรงจูงใจให้แก่อาสาสมัครป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
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1. จากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่มามากกว่า 5 ปี ควรให้มีการจัดอบรม
ทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ได้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย อานาจหน้าที่ของอาสาสมัคร
เพือ่ สามารถนาไปถ่ายทอดให้คนในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ต่อไป
2. ควรส่งเสริมให้อาสาสมัคร ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอย่างเสมอภาคกัน เพื่อให้ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทาให้ เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่ว นหนึ่ง
ของทีม
3. เพื่ อ สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ของอาสาสมัคร ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น วิทยุสื่อสาร เพื่อสามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. จากการศึ กษาพบว่า รายได้ ข องอาสาสมั ค รต่ อ เดื อ นส่ ว นใหญ่ ค่ อ นข้ างต่ า ควรจั ด
สวัสดิการหรือมีค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลืออาสาสมัครที่มีความตั้งใจเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าประชุมวางแผนในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้อาสามสัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรู้ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ควรจัดกิจกรรมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีการพบปะกับสมาชิกของ
ทีม เพราะจะทาให้คุ้นเคยกัน สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างสนิทสนม ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ดี ร ะหว่ างสมาชิ ก ท าให้ ที ม ด้ านปฏิ บั ติ งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของสมาชิ ก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. ควรให้ ค วามส าคั ญ ของการจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ างสมาชิ ก
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอื่น ตั้งแต่ระดับตาบล ระดับจังหวัด จนถึงระดับภาค อย่างสม่าเสมอเพื่อ
เป็นการสร้างเครื่อข่ายด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
5.2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) ศึกษาเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า
อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น การน าผลการศึ ก ษาไปใช้ ค วรพิ จ ารณาบริ บ ท
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. ในแต่ละพื้นที่ร่วมด้วย
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในจังหวัด
อื่น ๆ ที่มีเขตพื้น ที่เสี่ย งสาธารณภัย เพื่ อให้ ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
มากขึ้น
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3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ภาระงานของทีม แรงจูงใจในการทางาน
เป็นทีม การมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณรภัย เป็นต้น เพื่อพัฒนาแนวทาง
ของการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่อไป
4. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทางานเป็นทีมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ซึ่งจะทาให้มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น
5. ควรมี การศึ กษาปั จจั ยที่ มี ผลต่ อระดั บแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภั ยของอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) กับอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนในจังหวัดอื่นๆ
ที่มีเขตพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มากขึ้น
6. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพ ศึกษาความสั มพั นธ์ระหว่างกิจกรรมที่เปิดท าการ
ฝึกอบรมกับความต้องการกิจกรรมใดของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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ภาคผนวก

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
รุนที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1.1 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
1.2 เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถาม ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ส วนที่ 2 แบบสอบถามแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานการป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ รวมถึงปญหา และอุปสรรคตาง ๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลเมืองเกา
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
แบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับหาขอมูลในการศึกษาวิจัยเทานั้น และการตอบแบบสอบถามจะไมมี
ผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้น โปรดตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง คําตอบของทาน
จะเปนประโยชนยิ่งตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

วาที่รอยตรีศักดิ์ดา รัตนา
นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนที่ 15
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สวนที่ 1 แบบสอบถาม ลักษณะสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองที่ ( ) ตรงตามความเปนจริงมากที่สุดเพียงขอละ 1 ชอง
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

( ) 1. 18 - 29

( ) 2. 3 - 30 ป

( ) 2. 40 – 50 ป

( ) 3. 51 ปขึ้นไป

( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 3. อนุปริญญา/ปวส./ปวท.

( ) 2. มัธยมศึกษา/ปวช.
( ) 4. ปริญญาตรีขึ้นไป

( ) 1. โสด

( ) 2. สมรส

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. สถานะภาพ
( ) 3. หมายหรือหยา
5. อาชีพ
( ) 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

( ) 2. เกษตรกร

( ) 3. คาขาย

( ) 4. รับจางทั่วไป

( ) 5. อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................
6. รายไดตอเดือน
( ) 1. 5,000 บาท หรือต่ํากวา
( ) 3. 10,001 – 15,000 บาท
7. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

( ) 2. 5,000 – 10,000 บาท
( ) 4. ตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป

( ) 1. ต่ํากวา 4 ป

( ) 2. 5 - 7 ป

( ) 3. 8 - 10 ป

( ) 4. 10 ปขึ้นไป
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1. ดานการยอมรับทางสังคม
1.1 การยอมรับจากบุคคลในครอบครัวในการ
ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 การยอมรับจากเพื่อนรวมงานในการ
ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 การไดรับการยอมรับจากคนในหมูบาน
และคนในครอบครัว ในการปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
1.4 การใหความรวมมือในการใหการ
ใหความชวยเหลือหากเกิดภัยขึ้น
2. ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน
2.1 การไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 การไดรับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ
และสวัสดิการตาง ๆ รวมถึงเงินสงเคราะห
เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่
2.3 การไดรับเครื่องแตงกายชุดฝก อปพร.
หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.
2.4 การไดรับสวนลดอัตราคาโดยสารรถ บขส.
สวนลดอัตราคาโดยสารรถไฟ
2.5 การไดรับการสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

มากที่สุด

สวนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลเมืองเกา
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองคะแนนเพื่อแสดงระดับแรงจูงใจตามความคิดเห็นของทาน
ระดับแรงจูงใจ

5

4

3

2

1

4

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

มากที่สุด

ระดับแรงจูงใจ

5

4

3

2

1

1. ดานความสําเร็จแหงตน
3.1 มี ค วามภาคภู มิ ใ จและได รั บ ความชื่ น ชม
ทุกครั้ง ในการปฏิบัติหนาที่ อปพร.
3.2 การพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเปน
อปพร. ทีป่ ฏิบัติงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3.3 ความกาวหนาในอาชีพและ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 การไดรับความคุมครองในการปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย

สวนที่ 3 ข อเสนอแนะ รวมถึงป ญหา และอุปสรรคตางๆ ที่ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติ งาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ประวัติการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา รัตนา
11 กันยายน 2507
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตาแหน่ง สถานที่ทางาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

