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บทคัดย่อ
	 การวิจยัคร้ังน้ี	มวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมคัร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดปราจีนบุรี	 2)	 ศึกษาระดับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต�าบลในจังหวัดปราจีนบุรี	 3)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การด�าเนินงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนของเทศบาลต�าบล	ในจงัหวดัปราจนีบรุกัีบการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต�าบลในจังหวัดปราจีนบุรี	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี	จ�านวนทั้งสิ้น	317	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 			

					 ผลการวิจัยพบว่า

					 1.		ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกัน	และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาล

ต�าบล	 ในจังหวัดปราจีนบุรี	 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 4	 ล�าดับ	 ได้แก่	 ด้านความ									

ภาคภูมิใจในตนเอง	ด้านการท�างานเป็นทีม	ด้านความรู้เกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	และด้านการได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมจาก	ศูนย์	อปพร.	เทศบาลต�าบล	ตามล�าดับ

					 2.		การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ของเทศบาลต�าบล	ในจังหวัด

ปราจีนบุรี	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	4	ล�าดับ	ได้แก่	ด้านการกู้ชีพกู้ภัย	ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาภัย	ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย	และด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	ตามล�าดับ

							 3.		ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 ด้านความรู้เก่ียวกับงานอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง	ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก	ศูนย์	อปพร.	 เทศบาลต�าบล	

ด้านการท�างานเป็นทมี	มคีวามสมัพนัธ์กบัการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัปราจนีบรีุ	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�ำส�ำคัญ:	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,	การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ABSTRACT
	 The	objectives	of	this	research	were	1)	to	study	the	factors	affecting	the	civil	protection	volunteers’	

operation	on	the	disaster	prevention	and	mitigation	of	the	Sub-district	Municipalities	in	Prachinburi	Province	

2)	to	investigate	the	civil	protection	volunteers’	operational	levels	on	the	disaster	prevention	and	mitigation	

of	 the	 Sub-district	Municipalities	 in	 Prachinburi	 Province,	 and	 3)	 to	 study	 the	 relation	 between	 factors												

affecting	 the	operation	 and	performance	of	 the	 civil	 protection	 volunteers	 on	disaster	 prevention	 and										

mitigation	of	the	Sub-district	Municipalities	in	Prachinburi	Province.	The	samples	were	317	civil	protection	

volunteers	from	the	Sub-district	Municipalities	in	Prachinburi	Province.		

	 The	research	 instrument	used	for	the	data	collection	was	the	five	point	scale	questionnaire.	The														

statistics	 used	 for	 data	 analysis	were	 frequency,	 percentage,	mean,	 standard	 deviation,	 and	 Pearson’s										

Correlation	Coefficient.	

	 The	research	revealed	that;

	 1.	 The	factors	affecting	the	civil	protection	volunteers’	operation	on	the	disaster	prevention	and	

mitigation	of	the	Sub-district	Municipalities	in	Prachinburi	Province	as	a	whole	were	at	a	high	level.	There	

were	 self-esteem,	 teamwork,	 knowledge	on	civil	disaster	protection	 tasks,	 and	 social	 support	 from	 the							

Disaster	Prevention	and	Mitigation	Center	in	the	Sub-district	Municipalities	respectively.	

	 2.		The	 civil	 protection	 volunteers’	 operation	 on	 the	 disaster	 prevention	 and	mitigation	 of	 the											

Sub-district	Municipalities	in	Prachinburi	Province	as	a	whole	were	at	the	highest	level.	There	were	rescue,	

disaster	protection	and	mitigation,	peacekeeping	operation,	and	relief	operation	to	victims	respectively.	

	 3.		The	 relation	between	 factors	 affecting	 the	 operation	 and	performance	of	 the	 civil	 protection							

volunteers	on	disaster	prevention	and	mitigation	of	the	Sub-district	Municipalities	in	Prachinburi	Province	

was	at	a	level	of	significance	of	.01.	

Keywords:		Factors	Affecting	the	Operation	on	the	Disaster	Prevention	and	Mitigation,	The	Disaster	Prevention	

																and	Mitigation

บทน�ำ
	 ปัจจุบันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	มีแนวโน้ม	ที่

จะเพิ่มความถ่ี	 และทวีความรุนแรงมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็น

สาธารณภยัทีเ่กดิขึน้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต	ิซึง่เป็นภยั

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท�า

ของมนุษย์	 ขณะเดียวกัน	การที่ประเทศไทยมีการพัฒนาและ

เจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม	 ก็ส่งผลให้ภัยพิบัติที่เกิด

ขึน้	มคีวามหลากหลายสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้	ดังจะเหน็ได้จาก

สถิติ	การเกิดภัยเปรียบเทียบระหว่าง	พ.ศ.	2530	และ			พ.ศ.	

2538	โดยใน	พ.ศ.	2530	มีผู้เสียชีวิต	จ�านวน	64	คน	มูลค่า

ความเสียหาย	 832.66	 ล้านบาท	 ขณะที่มูลค่าความเสียหาย

จากอุทกภัยใน	พ.ศ.	2538	จ�านวน	11,858	ล้านบาท	มีผู้เสีย

ชีวิต	 442	 คน	 และการเกิดอัคคีภัย	 ใน	 พ.ศ.	 2530	 จ�านวน	

1,814	ครั้ง	มูลค่าความเสียหาย	จ�านวน	1,548	ล้านบาท	แต่

ใน	 พ.ศ.	 2538	 	 มีอัคคีภัยเพิ่มขึ้นเป็น	 2,340	 ครั้ง	 ความ														

เสียหาย	 จ�านวน	 2,348	 ล้านบาท	 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเหล่านี้								

ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบในด้านต่างๆ		มากมาย	

โดยเฉพาะในการพัฒนาประเทศ	(ธนะกูล		ทับทิมไทย,	2549,	

น.	1)	

	 ประเทศไทยเคยประสบปัญหารุนแรงจากการก่อการ

ร้ายของผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ	 และภัยพิบัติต่างๆ	 ได้แก	่						

ภัยพิบัติท่ีเกิดจากการกระท�าของมนุษย์หรือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต	ิซึง่ไม่สามารถก�าหนด	หรอืทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกดิ

อะไรข้ึน	 ท่ีใดเมื่อไร	 และจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด							

ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีเ่คยเกดิขึน้ในประเทศไทย	เช่น	วาตภยั

แหลมตะลุมพุก	 เกิดข้ึนเมื่อวันท่ี	 25	 ตุลาคม	 2505	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	มีประชาชนเสียชีวิต	870	คน	อุทกภัยภาคใต้	

เมื่อ	 พ.ศ.	 2531	 มีประชาชนเสียชีวิต	 374	 คน	 วาตภัยพายุ	

ไต้ฝุ่นเกย์	 เมื่อวันท่ี	 4	 พฤศจิกายน	 2532	 ท่ีจังหวัดชุมพร													
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มีประชาชนเสียชีวิต	602	คน	และเมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2547	

คลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคใต้	ประกอบด้วย	ภูเก็ต	

พังงา	กระบี่	สตูล	และระนอง	มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศเสียชีวิตหลายพันคน	และบาดเจ็บอีกเป็นจ�านวน

มาก	และเมือ่เดอืนพฤษภาคม	2549	ทีผ่่านมา	ได้เกดิพายโุคลน

ถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์	 พิษณุโลกและแพร่	 ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน								

ของประชาชนจ�านวนมากอย่างประมาณค่ามิได้ส่วนภัยพิบัติ	

ที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์	 ได้แก่	 รถบรรทุกแก๊สระเบิด

บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 ที่กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่													

24	กันยายน	2533	ท�าให้มีผู้เสียชีวิต	81	คน	รถบรรทุกแก๊ส

ระเบิดที่จังหวัดพังงา	 เมื่อวันที่	 15	กุมภาพันธ์	2534	มีผู้เสีย

ชีวิต	 166	 คน	 และไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์	 จังหวัด

นครปฐม	เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2536	มีผู้เสียชีวิต	188	คน	

เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัย		

ฝ่ายพลเรือน	 มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 ทั้งภาครัฐและ

เอกชน	 เช่น	 กระทรวงมหาดไทย	 มีหน้าที่ในการป้องกันและ

บรรเทาภัย	 การบูรณะฟื้นฟู	 การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	 การ

อพยพประชาชน	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 มีหน้าที่ในการ

รักษาความสงบเรียบร้อย	 การจัดการจราจรกระทรวง

สาธารณสขุ	มหีน้าทีเ่ก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลการป้องกนัโรค

ติดต่อ	การส�ารองเวชภัณฑ์ต่างๆ	กระทรวงคมนาคม	มีหน้าที่

ในการขนส่ง	 และเส้นทางจราจร	 สภากาชาดไทย	 มีหน้าที่ใน

การบรรเทาทุกข์การส�ารองโลหิต	 หรือสภาสังคมสงเคราะห์

มีหน้าที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	เป็นต้น	

	 กระทรวงมหาดไทย	 ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักท่ีมี

ภาระหน้าที่ในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข	 เป็นหน่วยงานแรกใน

การด�าเนินงานด้านความมั่นคงและกิจการภายใน	 เป็นหน่วย

งานหลักในการบูรณาการการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค	

และสรรค์สร้างประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะให้กับ

ประชาชนยกระดบัความเป็นอยูใ่ห้กบัประชาชนในทกุพ้ืนท่ีของ

ประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง	โดยยังคงยึดมั่น

ตามทิศทาง	 และกรอบการด�าเนินงานตามปรัชญาของการ

บ�าบดัทกุข์บ�ารุงสขุ	ด้วยเจตจ�านงของการด�าเนนิการในภารกจิ

หลกั	2	ด้าน	คอื	ความม่ันคงและความมัง่คัง่	ด้วยการผนกึก�าลัง

จากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม	 โดยเน้นเป้าหมายให้เป็น

องค์กรหลกัในการเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชน	มคีวามมัน่คง

และมั่งคั่งอย่างยั่งยืน		

	 ก่อนการปฏิรูประบบราชการ	 พ.ศ.	 2545	 น้ัน	 งาน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู ่ในการควบคุมก�ากับดูแลของ												

กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 กรมการปกครอง	 กระทรวง

มหาดไทย	 แต่หลังจากการปฏิรูประบบราชการ	 พ.ศ.	 2545							

ได้ยบุรวมภารกจิของกองป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน	มาสงักดักรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัที	่5)	พ.ศ.	2545	พระราชบญัญตัิ

ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม	 พ.ศ.	 2545	 และกฎกระทรวง					

แบ่งส่วนราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	กระทรวง

มหาดไทย	พ.ศ.	2545	สังกัดกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและ

พัฒนาเมืองกระทรวงมหาดไทย	จนถึงปัจจุบัน	

	 ภยัพบัิตทิีเ่กดิข้ึนทางธรรมชาต	ิและทีเ่กดิข้ึนโดยมนษุย์

เป็นผูก้ระท�าต่างกส่็งผลกระทบด้านเศรษฐกจิ	เกดิปัญหาสงัคม	

ปัญหาสขุภาพจติบัน่ทอนศกัยภาพของบคุคลชมุชนและสงัคม	

จึงจ�าเป็นต้องมีบุคคล	 หรือกลุ่มคนมาช่วยเหลือและบรรเทา

สาธารณภยัหรอืกูภ้ยัทีเ่กดิขึน้	เพือ่บรรเทาทกุให้กบัประชาชน	

ดังนั้น	 รัฐบาลจ�าเป็นต้องมีก�าลังบุคลากรที่เพียงพอในการ

จัดการกับภัยพิบัติต่างๆ	 เหล่านั้น	 จึงได้มีนโยบายจัดต้ัง						

หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นทั่วประเทศ										

เพ่ือฝึก	 อบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย

ต่างๆ	 เป็นก�าลังส�าคัญท่ีสามารถเรียกระดมก�าลังเมื่อเกิด

เหตุการณ์ขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับทางราชการในการ							

ช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั	ซึง่ประสบการณ์ด้าน

สาธารณภัยยังคงทวีความรุนแรงและมักจะเกินความสามารถ

ของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทางราชการมีอยู่ในการ

จดัการกบัภยัพบิตัเิหล่านัน้	อปพร.	หรอือาสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือน	 เป็นประชาชนท่ีอาสาสมัคร	 และมีความพร้อม

ทางด้านร่างกาย	 และมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความยินด	ี										

ในการให้ความช่วยเหลือเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก	่						

ผูป้ระสบภยัทัง้หลายให้พ้นจากภยัพบิตัต่ิางๆ	จงึมคีวามส�าคญั

อย่างยิ่งในการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาล	 อาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน	 ถือเป็นผู้เสียสละควรแก่การยกย่องในสังคม

เป็นอย่างมาก	 เพราะผู้ท่ีจะท�างานเป็นอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนได้	 ต้องเป็นบุคคลที่มีความเสียสละทั้งก�าลัง										

แรงกายไปพร้อมๆ	กบัการทุม่เทแรงใจในการท�างานทีเ่ตม็เป่ียม						

ไปด้วยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก	่															

ผู้ประสบภัย	เนื่องจากสาธารณภัยเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์

ได้ล่วงหน้าว่าจะเกดิอะไรขึน้เมือ่ใด	รนุแรงหรอืไม่	การป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย	 จึงเป็นงานท่ีต้องด�าเนินการโดยฉับ

พลันทันที	และต้องด�าเนินการแข่งขันกับเวลา	การด�าเนินการ

ยิ่งล่าช้าเพียงใดภัยก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น	 ฉะนั้นการเข้า	

ปฏิบัติงาน	ด้วยความรวดเร็ว	ต้องพบความยกล�าบากบางครั้ง

ต้องเสี่ยงภัยถึงชีวิต	
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	 ภัยพบิตัต่ิางๆ	เป็นสิง่ทีคุ่กคามต่อความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สินของประชาชน	ซึง่จะต้องมกีารเตรยีมการป้องกนั

ไว้ล่วงหน้า	 ภัยพิบัติเหล่านั้น	 ถ้าเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยก็อาจ

ระงับลงได้ง่าย	 แต่ถ้าเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่จะต้องระดม					

สรรพก�าลังทั้งมวลที่มีอยู่เข้าระงับภัยน้ันให้สงบโดยเร็วหรือ

บรรเทาและลดอันตรายให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนให้น้อยที่สุด	 ภัยพิบัติขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดข้ึนเป็น

ประจ�าทกุวนันานๆ	จะเกดิสกัครั้ง	ดังนั้นการที่จะจัดให้องคก์ร

ซ่ึงมีหน้าที่ รับผิดชอบในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแก่

ประชาชน	 ต้องจัดเตรียมอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่	 เครื่องมือ						

เคร่ืองใช้ต่างๆ	 ให้เพียงพอส�าหรับระงับภัยพิบัติขนาดใหญ	่								

ไว้ตลอดเวลา	 จึงเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหต	ุ											

ด้วยเหตุน้ีการจัดให้มีอาสาสมัครที่มาจากประชาชนเข้าไปมี

ส่วนช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในยามท่ีเกิดภัยพิบัติ

ต่างๆ	 จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 และช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี	้													

ลงได้มาก	

	 ดังนั้น	 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 จะต้องมี

ความรู้เกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 โดย

อาสาสมคัรดงักล่าวจะต้องเป็นผูท้ีผ่่านการฝกึอบรมให้มคีวาม

รู้ความสามารถในการปฏบิติัภารกจิตามทีไ่ด้รับมอบหมาย	การ

ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจะต้องได้รับ

การฝึกอบรมเพราะลักษณะการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน										

เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิค	 และผู้ปฏิบัติงานที่มี

ความช�านาญเฉพาะด้านอย่างมาก	เช่น	การดับเพลิง	การช่วย

เหลอืผู้ประสบภยัจากทีส่งู	การกูว้ตัถรุะเบดิ	การก�าจดัพษิจาก

สารเคมี	 การก่อวินาศกรรม	 การก่อความไม่สงบเรียบร้อย										

ในสงัคม	การปฐมพยาบาล	และเคลือ่นย้ายผูป้ระสบภยั	ภารกจิ

และอุดมการณ์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนคือ								

การแจ้งข่าวสารการเกดิเหตรุ้าย	แนะน�าบรกิารช่วยเหลอืฟ้ืนฟู

ผูป้ระสบภัยได้ทนัต่อเหตกุารณ์	ความภาคภมูใิจในตนเอง	เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	

การทีบ่คุคลมคีวามภาคภมูใิจในตนเองจะเป็นผูท้ีม่กีารสือ่สาร

อย่างเหมาะสม	 มีแนวคิดในการด�ารงชีวิตท่ีสามารถรักตนเอง	

และรกัผู้อืน่อืน่ได้	มกัเป็นผูร้เิริม่สร้างสมัพนัธภาพกับผูอ้ืน่ก่อน	

มคีวามกระตอืรอืร้น	กล้าท�างานทีท้่าทายความสามารถ		พอใจ

ทีไ่ด้ใช้ความสามารถอย่างเตม็ที	่ซึง่โดยภาพรวมแล้วบคุคลทีม่ี

ความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ	ดังนั้น	ความภาคภูมิใจในตนเอง	จึงเป็นปัจจัยที่

ส�าคัญต ่อการปฏิบัติงานด ้านการป ้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 เพราะ

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน	(อปพร.)	มคีวามภาคภมูใิจ

ในตนเองก็จะเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

	 นอกจากนี้	 การท่ีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	

(อปพร.)	 จะปฏิบัติงานให้ได้ผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ปัจจยัท่ีส�าคัญมากปัจจยัหนึง่	ได้แก่	การได้รบัการสนบัสนนุทาง

สังคมจากศูนย์	อปพร.	ของเทศบาลที่	อปพร.	สังกัดอยู่	ซึ่งการ

ที่จะปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน

ชมุชนให้ได้ผลต้องได้รบัการสนบัสนนุในการนเิทศตดิตามงาน

จากเจ้าหน้าทีส่�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ได้รบั

การฝึกอบรม	 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม	 การได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์	ในการปฏิบัติงาน	การท�า

กิจกรรม	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เช่น	การอบรมการ

ดับเพลิง	การหนีไฟและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติ	

	 จังหวัดปราจีนบุรี	 เป็นจังหวัดท่ีมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างสูงจังหวัดหนึ่งในระยะเวลา	 5-10	 ปีที่ผ่านมา	

โดยจะเห็นได้จากมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง								

ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและก�าลังจะเกิดขึ้น	นิคมอุตสาหกรรม

ที่ส�าคัญได้แก่	นิคมอุตสาหกรรม	304	พื้นที่อ�าเภอศรีมหาโพธิ	

และนคิมอตุสาหกรรมไฮเทค	พืน้ทีอ่�าเภอกบนิทร์บรุ	ีท�าให้เกดิ

บริษัท	โรงงานอุตสาหกรรม	อาคารสูง	และชุมชนเมืองเกิดขึ้น

ตามมา	 นอกจากนี้	 จังหวัดปราจีนบุรี	 ยังมีเส้นทางคมนาคม

เช่ือมระหว่างกรุงเทพมหานคร	 สู ่ภาคตะวันออกและภาค						

ตะวันออกเฉียงหนือ	 รวมถึงเส้นทางเช่ือมติดต่อกับประเทศ

เพื่อนบ้าน	 อันเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่ก่อให้เกิดสาธารณภัย

ต่างๆ	 เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง	 1-2	 ปีที่ผ่านมา	 ซ่ึงส่วนใหญ	่

พื้นที่เกิดเหตุจะเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพื้นที่ของเทศบาลต�าบล	 ดังนั้น	 หาก										

ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเมินเฉยและไม่ให	้					

ความส�าคัญตลอดจนตระหนักถึงการป้องกัน	 เฝ้าระวังการให้

ความช่วยเหลือ	 และการสงเคราะห์ฟื้นฟู	 เมื่อสาธารณภัยได้

ผ่านพ้นไปแล้ว	 การสร้างความปลอดภัยร่วมกันโดยเฉพาะ	

อย่างยิ่งการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	 ปัญหา

สาธารณภยักจ็ะไม่ได้รบัการบรรเทาช่วยเหลอือย่างเป็นระบบ	

เป็นรูปธรรม	ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	 โดยจะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม	 และ

ด้านอื่นๆ	ของประเทศในภาพรวม	

	 ดังนั้น	 หากต้องการให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนปฏิบัติงานได้ดีหรือแสดงออกถึงพฤติกรรมการให้

บริการสังคมได้ดีข้ึนนั้น	 จ�าเป็นต้องมีการเสริมสร้างปัจจัยที่มี
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ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของ	 อปพร.	 ซ่ึงการ

วิจัยครั้งนี้	ผู้วัจิยได้สนใจศึกษาปัจจัยของความรู้เกี่ยวกับอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 ความภาคภูมิใจในตนเอง	 การ

สนับสนุนทางสังคม	 การท�างานเป็นทีมว่าจะส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างไร	 โดยให	้

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 ตอบแบบสอบถาม												

เพื่อประเมินตนเองตามแนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	เพื่อให้ทราบ

ถึงข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ	

มีก�าลังใจและมุ่งมั่นในสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม/ชุมชน							

มากขึ้น	 โดยผู้วิจัยสนใจเลือกศึกษาเทศบาลต�าบลในจังหวัด

ปราจีนบุรี	 เนื่องจากในเขตเทศบาลต�าบลนั้น	 มีโอกาสในการ

เกิดอุบัติการณ์ต่างๆ	 ได้มากกว่า	 เพราะมีลักษณะเป็นชุมชน

เมือง	มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกันหนาแน่น	ย่อมมีเหตุปัญหา	

มีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้บ่อย	 นอกจากนี้	 โดยบริบทของเทศบาล

ต�าบลมีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากร	ได้แก่	คน	อุปกรณ์

และงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัของอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดปราจีนบุรี	

	 2.	 เพ่ือศกึษาระดบัการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

เทศบาลต�าบลในจังหวัดปราจีนบุรี	

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การด�าเนินงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต�าบล											

ในจังหวัดปราจีนบุรีกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

เทศบาลต�าบลในจังหวัดปราจีนบุรี	

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ทราบถึงระดับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในชุมชน	 ความรู้เกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน	 ความภาคภูมิใจในตนเอง	 การได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมจากศูนย์	 อปพร.	 และการท�างานเป็นทีม

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ ่ายพลเรือนเทศบาลต�าบล																		

ในจังหวัดปราจีนบุรี	

	 2.	 ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัย					

ฝ่ายพลเรือน	เทศบาลต�าบลในจังหวัดปราจีนบุรี	

	 3.	 ทราบถงึปัญหา	ข้อเสนอแนะในการปฏบิตังิานของ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต�าบลในจังหวัด

ปราจีนบุรี	

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 อาสาสมัคร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนของเทศบาลต�าบลในจังหวดัปราจีนบรีุ	

12	 แห่ง	 จ�านวน	 1,526	 คน	 น�ามาก�าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่	 (Yamane,	 1973,	 p.	 886)							

ได้กลุ่มตัวอย่าง	317	คน	

	 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล	 ได ้แก	่

แบบสอบถาม	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 4	 ตอน	 ดังนี้	 ตอนที่	 1	

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครป้องกันภัย							

เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ	 ได้แก่	 อายุ	 ระยะเวลาเป็น									

อปพร.	ระดบัการศกึษาสงูสดุ	สถานภาพสงูสดุ	สถานภาพสมรส	

อาชีพหลัก	และรายได้ของครอบครัว	ตอนที่	2	แบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของเทศบาลต�าบล	ในจังหวัดปราจีนบุรี	มี	4	ด้าน	

ได้แก่	 ด้านความรู้เก่ียวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน	 ด้านความภาคภูมิใจในตนเองด้านการได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมจากศูนย์	 อปพร.เทศบาลต�าบล	 และด้าน

การท�างานเป็นทีม	ซึ่งประกอบด้วย	ข้อค�าถาม	จ�านวน	24	ข้อ	

ตอนที่	 3	 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	

ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดปราจีนบุรี	มี	4	ด้าน	ได้แก่	ด้าน

การป้องกันและบรรเทาภัย	ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย	

ด้านการสงเคราะห์ผู ้ประสบภัย	 และด้านการกู้ชีพ	 กู้ภัย													

ซึ่งประกอบด้วยข้อค�าถาม	 จ�านวน	 22	 ข้อ	 ลักษณะเป็น

แบบสอบถาม	มาตรส่วนประเมินค่า	(Ratting	Scale)	5	ระดับ	

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการรวบรวม

ข้อมลูด้วยตนเอง	โดยได้รบัแบบสอบถามทีส่มบรูณ์กลบัคนืมา	

จ�านวน	317	ฉบับ	คดิเป็นร้อยละ	100	สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์

ข้อมลูเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	

อายุ	ระยะเวลาเป็น	อปพร.	ระดับการศึกษาสูงสุด	สถานภาพ

สูงสุด	สถานภาพสมรส	อาชีพหลัก	และรายได้ของครอบครัว	

โดยการหาค่าแจกแจงความถี่	 และค่าร้อยละ	 การวิเคราะห์
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ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต�าบล	 ในจังหวัดปราจีนบุรี	

โดยการหาค่าเฉลี่ย	 (X)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)							

การวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

เทศบาลต�าบลในจังหวดัปราจีนบรีุ	โดยการหาค่าเฉลีย่	(X)	และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของเทศบาลต�าบล	 ในจังหวัดปราจีนบุรี	 โดยการ

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson’s													

coefficient	correlation)	

ผลกำรวิจัย 
	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า							

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย	 คิดเป็นร้อยละ	 87.4		

และส่วนน้อยเป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 12.6	 ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีอายุระหว่าง	 29-39	 ปี	 มากที่สุด	 คิดเป็น											

ร้อยละ	 43.2	 รองลงมา	 คือ	 อายุระหว่าง	 40-50	 ปี	 คิดเป็น							

ร้อยละ	33.1	อายุระหว่าง	18-28	ปี	คิดเป็นร้อยละ	12.9	อายุ

ระหว่าง	51-60	ปี	คิดเป็นร้อยละ	7.6	และอายุมากกว่า	60	ปี	

มน้ีอยทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	3.2	ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 ระยะเวลามากกว่า	 5	 ปี	 มากที่สุด								

คิดเป็นร้อยละ	 43.2	 รองลงมาระยะเวลา	 1-2	 ปี	 คิดเป็น											

ร้อยละ	 28.4	 ระยะเวลา	 3-5	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 24.3	 และ							

ระยะเวลาน้อยกว่า	1	ปี	น้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	4.1	ผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย								

มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 36.0	 รองลงมา	 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น	 คิดเป็นร้อยละ	 26.8	 ระดับ	 ปวส.	 หรืออนุปริญญา								

คิดเป็นร้อยละ	 14.8	 ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น	 คิดเป็น										

ร้อยละ	11.7	ระดับสูงกว่าปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	5.7	และ

ระดับปริญญาตรี	 น้อยที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 5.0	 ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่	 มีสถานภาพสมรส	 มากที่สุด	 คิดเป็น

ร้อยละ	 70.0	 รองลงมาโสด	คิดเป็นร้อยละ	 29	และหย่าร้าง	

น้อยที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 3.0	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ	่							

มีอาชีพหลัก	รับจ้าง	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	28.7	รองลงมา	

รับราชการ	 คิดเป็นร้อยละ	 27.4	 อาชีพอื่นๆ	 คิดเป็นร้อยละ	

19.2	 พานิชย์กรรม	 คิดเป็นร้อยละ	 17.7	 และเกษตรกรรม							

น้อยที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 6.9	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 มีรายได้

เฉลี่ยของครอบครัว	 5,000-10,000	 บาท	 มากท่ีสุด	 คิดเป็น	

ร้อยละ	35.6	รองลงมา	10,001-15,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	

31.5	มรีายได้เฉลีย่	15,001-20,000	บาท	คดิเป็นร้อยละ	12.3	

สูงกว่า	 20,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 10.4	 และต�่ากว่า												

5,000	 บาท	 น้อยท่ีสุด	 คิดเป็นร้อยละ	 10.1	 และผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	 การเป็นสมาชิกอาสาสมัครมูลนิธิ	 มากที่สุด									

คิดเป็นร้อยละ	35.3	รองลงมา	อาสาสมัครต�ารวจบ้าน	คิดเป็น

ร้อยละ	 34.4	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 คิดเป็นร้อยละ	 18.6							

และอื่นๆ	น้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	11.7	

	 2.	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏบัิตงิานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

เทศบาลต�าบล	 ในจังหวัดปราจีนบุรี	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	โดยเรยีงค่าเฉลีย่	จากมากไปหาน้อย	

ได้แก่	ด้านความภาคภูมใิจในตนเอง	(X	=	4.70)	ด้านการท�างาน

เป็นทมี	(X	=		4.66)	ด้านความรูเ้กีย่วกบังานอาสาสมัครป้องกนั

ภัยฝ่ายพลเรือน	(X	=		4.32)	ด้านการได้รับการสนับสนุนทาง

สังคมจาก	ศูนย์	อปพร.	เทศบาลต�าบล	(X	=		3.97)	

	 3.	 การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต�าบล									

ในจงัหวดัปราจีนบุรี	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	เม่ือพจิารณา

เป็นรายด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่										

ด้านการกูช้ีพกูภ้ัย	(X	=	4.60)	ด้านการปอ้งกนัและบรรเทาภยั	

(X	 =	 4.57)	 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย	 (X	 =	 4.53)							

ด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	(X	=	4.50)	

	 4.	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนิน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 พบว่า	 ปัจจัยทุกด้านมีความ

สัมพันธ ์ทางบวกในระดับสูง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ																	

ที่ระดับ	 .01	 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 .649	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับความสัมพันธ์สูง										

ทุกด้าน	 เรียงล�าดับจากสูงไปหาต�่า	ดังนี้	 ล�าดับที่	 1	ด้านการ

ท�างานเป็นทีม	X
4
	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด	เท่ากับ	

.889	 ล�าดับท่ี	 2	 ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง	 X
2
	 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 เท่ากับ	 .836	ล�าดับที่	 3	 ด้านความรู้

เกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 X
1
	 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	เท่ากับ	.057	และล�าดับที่	4	ด้านการ

ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก	ศูนย์	อปพร.	เทศบาลต�าบล	

X
3
	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่าสุด	เท่ากับ	.035	
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อภิปรำยผล 
	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

เทศบาลต�าบล	ในจังหวัดปราจีนบุรี	ประกอบด้วย	ด้านความ

ภาคภูมิใจในตนเอง	 ด้านการท�างานเป็นทีม	 ด้านความรู	้								

เกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 และด้านการ

ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก	ศูนย์	อปพร.	เทศบาลต�าบล		

	 1.	 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการปฏบิติังานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

เทศบาลต�าบล	ในจงัหวดัปราจนีบรุ	ีพบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก	 โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 เมื่อพิจารณาเป็น		

รายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากที่สุด	ได้แก่		

	 	 1.1	 ด้านความภาคภูมิใจในตนเองอาสาสมัคร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลต�าบล	ทีจ่ะเข้ามาปฏบัิติหน้าที่

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต�าบลนั้น	 จะต้อง

เป็นผู้ที่มีความเสียสละ	 มีความสามารถให้บริการช่วยเหลือ								

ผู้ประสบภัยได้	 และความสุขที่จะได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 มีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ให้กับ

สังคม	 ตัวอย่างจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความภาคภูมิใจ										

ในตนเองของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เมื่อแยกเป็น

รายข้อ	 พบว่า	 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีความ						

ภาคภูมิใจในตนเอง	อยู่ในระดับมาก	

	 	 1.2	 ด้านการท�างานเป็นทีม	 เมื่อพิจารณาเป็น						

รายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนเทศบาลต�าบล	 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นทุกคนและ											

ทุกฝ่ายจะด�าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 โดยไม่โยนความ								

รับผิดให้กับคนใดคนหน่ึงหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทีมงานภายใน

ศนูย์	อปพร.	มกีารซกัซ้อมการปฏบิตังิาน	การฝึกซ้อมแผนการ

ด�าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เป็นประจ�า	มีการ

ประชุม	 วางแผน	 ในการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั	ของทมีงาน	ศูนย์	อปพร.	เทศบาลต�าบล	เป็นประจ�า	

ท่านและทมีงานมกีารติดต่อสือ่สาร	ประสานงาน	อย่างมรีะบบ	

รวดเร็ว	 ทันต่อเหตุการณ์ท่านและทีมงานของศูนย์	 อปพร.										

มีการก�าหนดเป้าหมาย	 ทิศทางการท�างานที่ชัดเจน	 รวมท้ัง

วางแผนในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน	 และมีการ								

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ									

ร่วมกันเสมอ	

	 	 1.3	 ด้านความรู้เกีย่วกบังานอาสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือน	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	

ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต�าบล	 ที่เป็น	

กลุม่ตวัอย่าง	ส่วนมากมคีวามรูใ้นเรือ่งเก่ียวกับความรูเ้กีย่วกบั

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550	

และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยกิจการ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 คุณสมบัติ	 และลักษณะ	

ต้องห้ามของการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน													

มีความเข้าใจเกี่ยวกับ	สิทธิ	วินัย	โครงสร้างฝ่ายต่างๆ	ภายใน

ศูนย์ของ	 อปพร.	 และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน										

ในการปฏิบัติงาน	 มีความช�านาญในการใช้เครื่องมือ	 อุปกรณ์

ต่างๆ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการส่งเสริมในการฝึกอบรม											

ให้ความรู้ตามหลักสูตรเกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัย							

ฝ่ายพลเรือนจากศูนย์	 อปพร.	 เทศบาลต�าบล	 ก่อนท่ีจะเป็น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		

	 	 1.4	 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก	

ศูนย์	 อปพร.	 เทศบาลต�าบลพบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 แสดงว่า	

ศนูย์อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนเทศบาลต�าบล	ให้ความ

ส�าคัญกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 เพราะการปฏิบัติงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกัน							

มิให้เกิดภัยร้ายแรงขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต	และ

ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ	แต่หากเกิดภัยร้ายแรงขึ้น	

ก็จะต้องสามารถบรรเทาอันตราย	 หรือลดความเสียหาย															

ที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั	พ.ศ.	2550	ว่าด้วยการป้องกัน

ฝ่ายพลเรอืน	หมายถงึ	การด�าเนนิการโดยเจ้าหน้าทีป้่องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทา	 อันตราย	 หรือความ

เสียหาย	 อันเนื่องจากสาธารณภัย	 ภัยทางอากาศ	 หรือการ								

ก่อวินาศกรรม	 ไม่ว่าการด�าเนินการนั้น	 จะกระท�าก่อนการ						

เกิดภัย	 ขณะเกิดภัย	 หรือภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นแล้ว	 และ

หมายรวมถึงการอพยพประชาชน	และส่วนราชการเพือ่การนัน้	

ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามอาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืน

เทศบาลต�าบล	 พบว่า	 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคม

จาก	ศนูย์	อปพร.	เทศบาลต�าบล	อยูใ่นระดบัมาก	ซึง่สอดคล้อง

กับการศึกษาของ	ซุณน์	และคนอื่นๆ	(Suinn	&	et	al,	1962,	

pp.	473-474	อ้างถึงใน	ภาวิณี	นาวาพานิช,	2537,	น.	58)	

สรุปได้ว่า	ในเมื่อบุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่อการท�างานสูง	ก็จะมี

ความภาคภูมิใจในตนเองสูง	 และมีความรู ้สึกที่ดีต ่องาน															

ในหน้าทีข่องตนในระดบัสงูเช่นกนั	การได้รบัการสนบัสนนุทาง

สงัคม	กม็ผีลต่อการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	ช่อทิพย์	บรมธนรัตน์	และคน

อื่นๆ	 	 (2539,	 บทคัดย่อ	 อ้างถึงใน	 ประกอบพร	 สินธุรัตน์,							
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2542,	น.	50)	ที่ศึกษาพบว่า	แรงสนับสนุนทางสังคม	มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน							

ตามบทบาทหน้าที่ของ	อสม.	และสอดคล้องกับการศึกษาของ	

สุวารี	สุขุมาลวรรณ์	 (2533,	บทคัดย่อ)	ที่ศึกษาพบว่า	ปัจจัย

เรื่องความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ	 อสม.	

และการประสานงานระหว่าง	 ผสส.	 กับ	 อสม.	 มีอิทธิพลต่อ					

การปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	 อีกท้ัง	 ธนกร										

กรวัชรเจริญ	 (2555,	 บทคัดย่อ)	 ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีม	 ส�าหรับเพศ	 อายุ	 ระดับ										

การศึกษา	 ต�าแหน่งงาน	 ที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ					

ที่	.05

		 2.	 การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต�าบล									

ในจังหวัดปราจีนบุรี	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	สอดคล้อง

กับการศึกษาของ	ชูยศ	ศรีวรขันธ์	(2553,	บทคัดย่อ)	ที่ศึกษา

พบว่า	มีความพึงพอใจในระดับมาก

	 3.		จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ด�าเนินงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน	พบว่า	ปัจจัยทกุด้านมีความ

สมัพนัธ์ทางบวกในระดับสงู	ในภาพรวมอย่างนัยส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ	.01	ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้	ทั้งนี้เนื่องจาก

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต�าบล	 ในจังหวัด

ปราจนีบรีุ	ปฏบิติังานในหน้าทีแ่ละตามทีม่อบหมาย	ด้วยความ

มุ่งมั่น	ตั้งใจ	มีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและบรรเทา

สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล		

ซึ่งสอดคล้องกับ	ทศพร	ประเสริฐสุข	(2553,	น.	103)	ที่ได้ให้

ความหมายของการท�างานเป็นทีม	 คือ	 การที่หลายบุคคล										

มาท�างานด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างเดียวกัน	 ทุกคนใน

ทีมมีใจตรงกัน	 ท�างานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ	 และ

ประสานงานกันอย่างดี	 เพื่อแก้ปัญหา	 ทีมที่ดีจะต้องมีการ

ประสานงานกันภายในกลุ่ม	 กับประชาชนและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง

 

ข้อเสนอแนะ
      ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 1.	 จากการศึกษา	 พบว่า	 การท�างานเป็นทีมมีอิทธิพล

ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ										

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า					

การท�างานเป็นทีมมีความส�าคัญมาก	 และในการปฏิบัติงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ให้มีประสิทธิภาพนั้น													

ต้องอาศัยปัจจยัทีม่ลีกัษณะหลายๆ	ด้านทีเ่อือ้อ�านวยให้ทกุคน

ได้มกีารท�างานร่วมกนั	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย	และวตัถปุระสงค์

ร ่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดความพึงพอใจต่องาน															

ได้ผลงานที่มีคุณภาพ	 มีการส่งเสริมความสามารถทางด้าน

ความคดิรเิริม่	อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	จากการทีค่นเรา

สามารถเห็นสถานการณ์หลายด้าน	 ซึ่งการกระท�าของทีม										

ได้เพิ่มความสามารถทางความคิดริเริ่มของแต่ละคน	 ในทีม								

ที่สามารถสร้างสรรค์	 สามารถแก้ปัญหา	 มีแต่การตัดสินใจท่ี

แต่ละบุคคลไม่อาจท�าได้ตามล�าพัง	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอ

แนะในการท�างานเป็นทีม	ดังนี้

		 	 1.1	 ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน	 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยอย่างเสมอภาคกัน	 เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่ง					

อันเดียวกัน	ท�าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม

	 	 1.2	 ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน	 เข้าร่วมประชุมวางแผนงาน	 ในด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั	มกีารวางแผนงานล่วงหน้า	เพือ่ให้	อปพร.	

รู้ว่าจะต้องท�าตามขั้นตอนอย่างไร

	 1.3	 ควรจัดกิจกรรมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน	ได้มีการพบปะกับสมาชิกของทีม	เพราะจะท�าให้เกิด

ความคุ้นเคยกัน	และสามารรถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันได้อย่างสนิทสนม	 ซึ่งจะส่งผลให้มีการติดต่อสื่อสารที่ดี

ระหว่างสมาชิก	 ท�าให้การติดต่อสื่อสารกับทีมปฏิบัติงาน											

อปพร.		มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

		 	 ซึง่ข้อเสนอแนะนี	้จะสามารถช่วยเหลอืผู้ประสบภยั

ได้อย่างทันเหตุการณ์	 เพราะสาธารณภัยเป็นเหตุการณ์ที	่								

เกิดข้ึนอย่างฉุกเฉิน	 จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือ			

อย่างเร่งด่วน	โดยเน้นในด้านการสื่อสาร	การประสานงานกับ									

หน่วยงานต่างๆ	และปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง	และมคีวามเข้มแขง็

ภายในทีม	ในการปฏิบัติงานและบรรเทาสาธารณภัย

	 2.		จากผลการศกึษา	พบว่า	ระยะเวลาเป็นอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่างกัน	 ผู ้วิจัยได้สังเกตเห็นความ								

แตกต่างกันระหว่างระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน	น้อยกว่า	1	ปี	1-2	ปี	3-5	ปี	และมากกว่า	5	ปี			

มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	 ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงมีข ้อ												

เสนอแนะว่า	อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน	ทีม่รีะยะเวลา

เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	น้อยกว่า	1	ปี	1-2	ปี	

และ	3-5	ปี	ควรมีการส่งเสริมในการปฏิบัติงานป้องกันภัยและ

บรรเทาสาธารณภัย	ดังนี้
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	 	 2.1		 ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทักษะการ

ปฏิบัติงานเป็นประจ�า	 มีการท�าโครงการฝึกอบรมระหว่างปี

อย่างชัดเจน	 เช่น	 3	 ครั้ง/1	 ปี	 เพื่อจะท�าให้	 อปพร.	 มีความ

ช�านาญ	 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 2.2		 ควรจัดให้มีการประชุมทีม	 อปพร.	 หลังจาก

การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จแล้ว										

เพื่อประเมินทบทวนความรู้ข้นตอนการปฏิบัติงาน	 และแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น	 เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันคิดหาทางแก้ไข

ปัญหาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีค่วรแก้ไขในโอกาส

ต่อไป

	 	 2.3		 ควรส่งเสริมให้มีการประชุมซักซ้อมเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

ในกรณีงานอาสาสมัครที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน

		 	 	 ซึ่งข้อเสนอแนะนี้	จะท�าให้	อปพร.	ที่มีระยะ

เวลาเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 น้อยกว่า	 1	 ปี									

1-2	ปี	และ	3-5	ปี	ได้ฝึกทักษะให้มีประสบการณ์และมีความ

ช�านาญในด้านการปฏิบัติงานและบรรเทาสาธารณภัยได้ดี									

ยิ่งขึ้นต่อไป

 ข้อเสนอแนะกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม	

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 ซึ่งจะท�าให้มีความรู้

ความเข้าใจ	เกีย่วกบัการใช้ปัจจยัทีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมี

ให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น

	 2.		ควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 จาก

การวิจัยครั้งนี้	 เช่น	ภาระงานของทีม	ตัวแปรทางสิ่งแวดล้อม										

แรงจูงใจในการท�างานเป็นทีม	 ฯลฯ	 เพื่อพัฒนาแนวทางของ

การปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของอาสาสมคัร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่อไป

		 3.		ควรมีการวิจัยในเร่ืองน้ีกับอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน	 ในจังหวัดอื่นๆ	 ที่มีเขตพื้นที่เสี่ยงในการเกิด

สาธารณภัย	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ	อปพร.	มากขึ้น
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